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Zachęcamy rodziców, nauczycieli i wychowawców do PRENUMERATY pisma Don Bosco, które
od września jest za darmo.
W PAŹDZIERNIKOWYM numerze polecamy
szczególnie:
Współpraca rodziców i nauczycieli – warto
przypomnieć, że owocna współpraca polega nie tylko
na mobilizowaniu uczniów do pracy nad sobą i do
nauki, lecz – gdy jest to potrzebne – bronienia
wychowanka przed jego własnymi słabościami.
Chwyć różaniec i walcz! To potężny oręż, który
pomaga w osiąganiu męstwa. On zawsze łączy i ratuje.
Jak lina taternika – zwierza się Przemysław Babiarzznany dziennikarz sportowy. Inni młodzi mężczyźni
czynią to w Plutonach Różańca. Możesz i Ty dołączyć
do nich.
Wychowanie do czystości. Jeżeli pragniecie, aby
wasze dzieci znalazły szczęście w małżeństwie,
nauczcie je żyć w czystości . W wierności Bogu
i ludziom. Swoimi doświadczeniami dzielą się młodzi
ludzie z Ruchu Czystych Serc.
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. 12 252 85 28
e-mail: redakcja@donbosco.pl
www.donbosco.pl

„ J e z u s Ch r y s t u s , b ę d ą c b o g a t y , d l a w a s s t a ł s i ę u b o g i m ,
a b y w a s s w o i m u b ó s t w e m u b o g a c i ć . ” ( 2 Ko r 8 , 9 )
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swoją wiedzę, udaliśmy się po mszy do swoich
wychowawców po plany szkolnych lekcji, a następnego
Dnia 2 września o godz. 9.00 przywitaliśmy dnia, przepełnieni wakacyjnymi przeżyciami
nowy rok szkolny spotykając się razem na wspólnej spotkaliśmy się wszyscy w szkole.
Mszy św., której przewodniczył delegat ks. Inspektora,
Radosław Pasławski
ks. Tomasz Kijowski. Wśród zaproszonych gości
przywitaliśmy także ks. Kazimierza Szczerbę, który
także wziął udział we Mszy św. W wygłoszonym
kazaniu ks. Tomasz w specyficzny sposób nawiązał
dialog ze zgromadzonymi uczniami naszej szkoły
zadając im nurtujące nas wszystkich pytania, m. in. Po
co żyjemy? Szybka odpowiedź przyszła od jednego
z gimnazjalistów, który odparł, że po to aby osiągnąć
cel, który sobie wyznaczyliśmy. Inne pytania
zmuszające nas do myślenia, a mianowicie: Czy trzeba
być wierzącym, żeby się uczyć? Oraz: Czy trzeba się
uczyć, żeby być wierzącym? zaprzątały głowy
zgromadzonych uczniów. Ks. Tomasz podsumował
dialogi z uczniami słowami, że Jezus też się uczył,
podkreślając przy tym znaczenie i ważność nauki
w życiu człowieka. Zmotywowani kazaniem ks.
Tomasza, aby wcielać w życie jego słowa i pogłębiać

Wybory S amorządu Uczniowskiego
Zespołu S zkół S alezj ańskich w Polanie
Dnia 24 września odbyły się wybory do
Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół Salezjańskich,
podczas których gościliśmy panią wicedyrektor
Fundacji Bieszczadzkiej Lucynę Sobańską. Każdy
z uczniów klas IV-VI SP oraz z gimnazjum mógł oddać
swój głos na podanych na liście kandydatów. Łącznie
oddano 31 głosów z czego 1 okazał się nieważny.
Ostatecznie przewodniczącym został uczeń kl. III
Miłosz Smoleński zdobywając 19 głosów, natomiast
zastępcą okazał się jego kolega z klasy Wojciech
Borzęcki uzyskując 9 głosów. Pozostałe 2 głosy

przypadły uczniowi kl. I gimnazjum Arkadiuszowi
Daniłów. Od dzisiaj Miłosz i Wojtek będą inicjatorami
i organizatorami wspólnych działań uczniów. Będą
także przedstawiać dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły. Na zakończenie pani
Lucyna pochwaliła pracę komisji wyborczej
(w składzie: p. Hanna Myślińska, p. Dominika
Podstawska oraz uczennica kl. III gimnazjum Agnieszka
Myślińska) doceniając profesjonalny charakter
wyborów i ich niezakłócony przebieg.
Radosław Pasławski
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„B ieszczadzka Jesień Filmowa” - Cykl pokazów filmowych
W ramach projektu pn. ,,Bieszczadzka Jesień Filmowa - organizacja cyklu pokazów filmowych dla
społeczności gminy Ustrzyki Dolne oraz odwiedzających ją turystów” zorganizowany zostanie pokaz dwudziestu
filmów pełnometrażowych poprzedzonych prezentacją dorobku artystycznego lokalnych twórców w postaci
filmów o tematyce regionalnej lub wystaw a także prelekcji połączonych z pokazami zdjęć.
Pokazy realizowane będą w okresie od września 2013 do stycznia 2014 w ustrzyckim Kinie „Orzeł”.
Rezerwacji miejsc na seanse filmowe można dokonać osobiście w Ustrzyckim Domu Kultury lub pod numerem
telefonu 13 461 13 22
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1. Dzisiaj ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej
i wielu Świętych, polecaliśmy Bogu losy Ojczyzny, życie i rozwój dzieci, rodziny. Nadal prośmy
o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby
w najskromniejszym wymiarze.
2. Dzisiejsza niedziela w kalendarzu liturgicznym przykrywa święto Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała. A w środę, 2 października, wspominamy świętych Aniołów Stróżów. Może na
co dzień nie zawsze pamiętamy, że to miłosierny Bóg troszczy się o każdego, posyłając swoich
Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są namacalnym przejawem obecności Boga
w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy
o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.
3. W najbliższy wtorek wchodzimy w październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj
zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej
Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali
o godzinie 18.30. Tych zaś, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie
różańca w domach. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach rozpoczynających rok
akademicki.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów.
Dlatego w czwartek prosimy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych,
którzy zostali już powołani do pracy w Winnicy Pańskiej. A w pierwszy piątek miesiąca wprost
doświadczajmy Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezusowego Serca, odnawiając naszą
komunię z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele
będzie o godz. 17.30.
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Grażynie Koncewicz
i Podstawskiej Dominice. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krowiak Zofię i Caban Annę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• 30 IX – Święty Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu
zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński (wspomnienie obowiązkowe);
• 1 X – Święta Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji
katolickich (wspomnienie obowiązkowe);
• 4 X – Święty Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej,
stygmatyk, którego duchowość wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła po dzień
dzisiejszy (wspomnienie obowiązkowe);
• 5 X – Święta Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki
Bożej Miłosierdzia; Błogosławiony Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego Miłosierdzia”,
która wyszła z Polski (wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Michał Krakowski, Michał Tarnawski , Michał Rzeszowski, Rafał Korżyk, Danuta Przybylska,
Teresa Zatwarnicka, Franciszka Konopka, Franciszek Krakowski, Franciszek Żytko.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

