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Zachęcamy rodziców, nauczycieli i wycho-
wawców do PRENUMERATY pisma Don Bosco.

W LISTOPADOWYM numerze polecamy
szczególnie:

Dobry katolik, uczciwy obywatel, patriota.
Dziś trzeba na nowo odkrywać wartość
patriotyzmu, jego znaczenie dla istnienia narodu.
Dbajmy o pełne, wartościowe i patriotyczne
wychowanie dzieci. Dobra i wartościowa rodzina
wychowa dobrego obywatela, który umie
podejmować przemyślane i niebudzące wątpliwości
moralnych decyzje. Przeczytajcie, jak można to
zrobić.

�auczyciel: wypalony, sfrustrowany, niezrozumiany.
Czy taki jest stan polskich nauczycieli? O tym, co
dzieje się w szkołach mówi ks. profesor Janusz
Mastalski, szef Katedry Pedagogiki Uniwersytetu
Jana Pawła II. To ważny tekst dla nauczycieli,
rodziców i uczniów.

Walka dobra ze złem.
Trwa ona niemal od początku świata. Nie jesteśmy
w niej skazani na przegraną. Tak twierdzi obecny
papież Franciszek. Przypomina nam o tym
peregrynująca po Polsce figura św. Michała
Archanioła. Uczmy młodych, że mamy potrzebne
dary od Boga do pokonywania Szatana.

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
e-mail: redakcja@donbosco.pl

www.donbosco.pl
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JJeessiieennnnyy ZZlloott HHuuffccaa LLeesskkoo

Gdzie ich pomieścić?! Takie pytanie zadawał
sobie ks. Stanisław Gołyźniak – proboszcz parafii
w Polanie, a jednocześnie odpowiedzialny za
Bieszczadzką Drużynę Bartoszową. Pytanie było
zasadne, gdyż liczba uczestników Jesiennego Zlotu
Hufca Lesko w Polanie dobiła liczby 123 osób.

Późnym piątkowym popołudniem na miejsce
Zlotu przybyły ostatnie drużyny harcerskie. Po
zakwaterowaniu, udaliśmy się do kościoła by
uczestniczyć w uroczystej Mszy św. rozpoczynającej
nasze wspólne harcerskie przebywanie w Bieszczadach.
Eucharystii przewodniczył ks. Hm. Tomasz Latoszek
kapelan Hufca Lesko. To on wygłosił okolicznościowe
kazanie, zawierające m.in. Życzenia dla Jubilata - ks.
Stanisława Gołyźniaka z okazji 25-lecia kapłaństwa.
Prezentem od kadry instruktorów ZHP była przepiękna
szabla szlachecka, którą wręczyła komendantka hufca
bieszczadzkiego hm. Krystyna Paluch. Od stołu
Pańskiego przeszliśmy do Jadalni na kolację.
W tym czasie trwały przygotowania do ogniska
harcerskiego rozpoczętego gawędą druha hm. Tadeusza
Domożyka, który przybliżył nam historię sztandaru
Hufca. Recytacja poezji Jerzego Harasymowicza
przeplatana była śpiewem poszczególnych drużyn,

gromad zuchowych. Wspólna modlitwa pieśnią
harcerską zakończyła tę część zlotu. Sobota przywitała
nas przepiękną jesienną pogodą. Krótka zaprawa
gimnastyczna, toaleta, śniadanie, apel i oczekiwanie na
gości - przedstawicieli Komendy Policj i z Leska, którzy
ubogacili nas swoją wiedzą dotyczącą ruchu
drogowego. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i już
kolejny punkt programu: Samarytanka - fachowe
szkolenie pod okiem druha Pepe i jego pomocnika.
Następnie odbył się bieg harcerski, pierwotna trasa
uległa zmianie i wszystkie zastępy ruszyły wg nowego
planu przygotowanego przez druhów z Polany, którzy
obstawiali wszystkie 5 punktów biegów: Samarytanka,
orientacja w terenie, historia hufca, wiedza harcerska,
musztra. Zwycięzcą Biegu harcerskiego, w grupie
harcerze została Bieszczadzka Drużyna Bartoszowa,
w grupie zuchy: Leśne Duszki z Hoczwi.

Poszczególne zastępy miały też możliwość
uczestniczenia w pokazie sprzętu wspinaczkowego.
Ciepły posiłek, porządkowanie pomieszczeń w których
druhny i druhowie spali, apel na którym wręczono
okolicznościowe dyplomy i ostatnie uściski dłoni.
Jesienny Zlot Hufca Lesko: w którym uczestniczyły
drużyny z Leska, Berezki, Mchawy, Wołkowyi, Polany,
Baligrodu, Jabłonki dobiegł końca.

Harcerz z Polany

SSzzkkoolleenniiee SSaammoorrzząądduu UUcczznniioowwsskkiieeggoo

W ramach projektu Młode Bieszczady
realizowanego przez Fundację Bieszczadzką odbywają
się cykliczne spotkania 18 szkół gimnazjalnych
z powiatu bieszczadzkiego, leskiego oraz gmin Bircza,
Zagórz, Komańcza oraz Tyrawa Wołoska. Celem tych
spotkań jest przygotowanie młodzieży gimnazjalnej do
aktywnego udziału w środowisku lokalnym poprzez
wzrost samorządności uczniowskiej i rozbudzenie
postaw obywatelskich. Tym razem, 25 października,
miejscem spotkania był szkolny budynek Gimnazjum nr
2 w Zagórzu. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów
z klasy II i III Gimnazjum, w składzie: Michał

Rzeszowski, Witek Michno, Wojtek i Tomek Borzęccy,
Ala Podraza, Agnieszka Myślińska, Kamil Oliwko
i Miłosz Smoleński. Wszystkie 18 szkół
uczestniczących w projekcie dojechało na miejsce,
gdzie przywitała nas p. Lucyna Sobańska – koordynator
projektu. Na wstępie każda ze szkół przywitała
pozostałych uczestników wspólnym okrzykiem, który
nie tylko stanowił wizytówkę szkoły, ale także
jednoczył całą grupę i motywował do udziału
w występach artystycznych, które nastąpiły wkrótce
potem. A przeważały tu występy wokalne przy
akompaniamencie gitarowym nad tańcami, m. in. walc
angielski. W tej części naszą szkołę reprezentowali
Miłosz i Witek, którzy po zaśpiewaniu utworu pt.
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Bieszczady, którego autorem jest Andrzej Starzec,
doczekali się owacji na stojąco, po czym musieli
jeszcze bisować, gdyż tego domagali się licznie
zgromadzeni zachwyceni
widzowie. Po zakończeniu
występów scenicznych,
obejrzeliśmy prezentację
multimedialną podsu-
mowującą wydarzenia
z poprzednich spotkań
w ramach projektu. Na
koniec zostaliśmy wszyscy
zaproszeni przez organi-
zatorów do stołu, gdzie
mogliśmy się posilić przed
powrotem do swoich

domów. Całość spotkania, poza zdobywaniem wiedzy z
dziedziny samorządności, z pewnością stanowiło ważny
czynnik integrujący wszystkich uczniów, oraz sprzyjało

wymianie doświad-
czeń zdobytych
w szkole.

Radosław Pasławski

CCoo ttoo ssąą mmiiss jj ee ppaarraaffiiaallnnee??

Misje parafialne to przede wszystkim
wydarzenie wiary, które będzie trwało kilka dni.
Owszem, przyjedzie do nas misjonarz, który będzie nam
głosił Słowo Boże. Będziemy się gromadzić w świą-
tyni na Mszach św. i na nabożeństwach.

Jednak misje parafialne to nie tylko to. To przede
wszystkim, czas wielkiej łaski Boga, która pomoże
nam naprawić i odbudować w nas i wokół nas to, co
zostało zniszczone przez grzech, co zostało zaniedbane
przez obojętność lub duchowe lenistwo.

DDllaacczzeeggoo ssiięę jj ee oorrggaanniizzuujj ee??

Po dokonaniu dzieła Odkupienia (po Męce,
Śmierci i Zmartwychwstaniu), Jezus zlecił głoszenie
Słowa Bożego założonej przez siebie wspólnocie
wiernych - czyli Kościołowi. Pamiętamy na pewno
polecenie, jakie Jezus wydał apostołom tuż przed swoim
wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Du-
cha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 1 9-20). Tak
zaczęła się praca misyjna Kościoła, który ciągle posyła
chrześcijan do ludzi, którzy Jezusa jeszcze nie znają.

Jednak również chrześcijanom zagrażają rozmaite
duchowe niebezpieczeństwa, grozi im upadek obycza-
jów, podejmują styl życia sprzeczny z zasadami

wynikającymi z Ewangelii. W takiej sytuacji Kościół
posyłał do swoich wiernych specjalnie przygotowanych
misjonarzy, którzy obdarzeni odpowiednimi charyzma-
tami przez Ducha Świętego, byli w stanie odnawiać
i pozyskiwać wielu ludzi na nowo dla Chrystusa.

Tak było w historii Kościoła przez wieki. Tak jest
również i dziś. Ojciec święty Jan Paweł II nazwał misje
św. „niezastąpionym środkiem okresowej i intensywnej
odnowy życia chrześcijańskiego”.

Mają one pogłębić naszą wiarę, rozumianą jako więź
łączącą człowieka z Bogiem. Chrystus jest ten sam:
wczoraj , dziś i na wieki. Zmienia się jednak historia.
Zmieniają się pokolenia ludzi. Stąd konieczność
ciągłego ewangelizowania, opowiadania o Chrystusie,
uświadamiania, że to On jest jedynym Odkupicielem
świata, a doczesne zaangażowania bez więzi z Nim
Zbawienia nam nie zapewnią.

Misje parafialne mogą także pomóc w naszym
osobistym nawróceniu i we wzajemnym pojednaniu.
Można je porównać do starotestamentalnego Roku
Jubileuszowego, w którym przez powszechną amnestię
(darowanie) wszystko wracało do pierwotnego stanu
(por Kpł 25, 8-11 a). Wówczas niewolnicy odzyskiwali
wolność i wracali do swoich rodów, darowano
niespłacone jeszcze pożyczki, odzyskiwano własność
utraconą za długi. Rok szabatowy bronił Izraelitów
przed zubożeniem, chronił przed wytworzeniem się
wśród nich klasy bezwzględnych bogaczy, podkreślał
solidarność rodziny!



OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Sylwia Faran, Hubert Faran, Hubert Caban, Dominik Maruszczak, Ernest Krakowski.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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