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Od września pismo DO� BOSCO za darmo!

Zachęcamy rodziców, nauczycieli i wychowaw-
ców do PRENUMERATY pisma Don Bosco.
W przekonaniu ważności misj i wychowania i edukacji,
polskie inspektorie salezjańskie postanowiły, że pismo
będzie kolportowane za darmo.

We wrześniowym numerze polecamy szczególnie:
Szkoły katolickie są ostoją tego, co piękne, co
najważniejsze – mówi bp Marek Mendyk w tekście
poświęconym misji szkół, które nie tylko edukują, ale
i wychowują. Które uczą podstawowych ludzkich
wartości, i w których słowo Jezus nie jest zakazane.

Wolna niedziela to dla katolików sprawa wiary. Ale to
także poważny problem socjologiczny dla polskich
rodzin. Ekonomiczny przymus sprawia, że niedziela dla
wielu Polaków jest dzisiaj dniem pracy. Z tego powodu,
jak obliczono, prawie 70 proc. polskich dzieci nie może
zasiąść wspólnie z rodzicami do niedzielnego obiadu.
Możemy to zmienić!

Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się
w Krakowie. - Musimy teraz być silni wiarą, żeby
młodzi mogli od nas czerpać, czytać nasze świadectwo
wiary - mówi bp Damian Muskus.

Informacje dotyczące zamówienia DON BOSCO są
w piśmie oraz na stronie internetowej donbosco.pl.

SALEZJAŃSKIE PISMO DLA RODZICÓW,
NAUCZYCIELI i WYCHOWAWCÓW

ul. Bałuckiego 8, 30-318 Kraków, tel. 1 2 252 85 28
e-mail: redakcja@donbosco.pl

www.donbosco.pl
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Edyta Daniłów, Edyta Torbińska, Stanisław Domański, Stanisław Zięba, Stanisław Łysyganicz,

Stanisław Zatwarnicki, Stanisław Wytyczak, Mateusz Froń, Mateusz Rzeszowski.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego
przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła katolickiego, zauważając ich wielki
wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem,
wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas tylu pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny,
najpierw naszego umiłowanego Jana Pawła II, a także Benedykta XVI, widzieliśmy podczas tylu
transmisj i z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich… Wiemy, że media, jeśli
chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać
z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie.
Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia korzystało z nich nasze młode
pokolenie.

2. Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki,
patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla
młodego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez
wstawiennictwo Świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci
i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

3.W najbliższy wtorek, 1 7 września, w rocznicę napaści Związku radzieckiego na Polskę w 1939
roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na
Wschodzie.

4.W sobotę, 21 września, obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez
jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci
spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas Eucharystii
będziemy Bogu dziękować za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg” zapłać” Paniom: Kostańskiej Małgorzacie
i Bożątka Beacie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Daniłów Zofia i Oskorip Agnieszka.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• 1 6 IX – Święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary
chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku (wspomnienie obowiązkowe);
• 20 IX – Święci Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański, który zginął podczas
prześladowań chrześcijan; Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli
śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem (wspomnienie obowiązkowe).




