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Stoją ciche ubogie, samotne, wręcz bezbronne nagie
Odsłaniają swoją dobroć nasycone modlitwą, nie gniją na deszczu
Nie krzyczą wystrojem, bo go nie mają
Wiatr z nimi rozmawia
Najlepiej im na wsi, bo wtopione w krajobraz
Niektóre są w miastach, smutne we mgle spalin przystanęły
Nie oczyszczą ulic nie, za późno na modlitwę
Nie skarżą się na ptaki, nawet te pochyłe dalekie
Cierpią w milczeniu, cierpią bo nie wiedzą
Nie ma przy nich garbatego pielgrzyma
Przybity nieszczęściem wspierał się o cokół
Nieświadomie sprawdzał wytrzymałość
Nie zatrzyma się przy nich wdowa
Pełna cierpienia poryta zmarszczkami
Podobna do tych najstarszych co daleko stoją
Na uboczu i nieśmiało
Paradoksalnie zauważamy ich istnienie
Kiedy nagle znikają skradzione
Zamierają pokryte kurzem zapomnienia
Nie cieszą wyrwane z pola miłości
A te drewniane są najpiękniejsze
Przepraszają Boga za nasze złe słowa!
Przepraszają Boga za złe namiętności!
Przepraszają Boga za ludzkie słabości!
Kochajmy... kochajmy przydrożne kapliczki
/Dariusz Rak/

– MAJOWE KALENDARIUM –
1 maja

Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny – Święto Pracy

2 maja

Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła – Księża
odwiedzają chorych w naszej parafii – Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej

3 maja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej
patronki Polski – Święto Konstytucji 3-go Maja

4 maja

III Niedziela Wielkanocy – Niedziela Biblijna – Wspomnienie św. Floriana,
męczennika, patrona strażaków

5 maja

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

6 maja

Wspomnienie św. Filipa i św. Jakuba, Apostołów

7 maja

III rocznica poświęcenia bierzgłowskiego wiatraka

8 maja

Wspomnienie św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski

10 maja

Wspomnienie św. Izydora, patrona rolników – Drugie Spotkanie
przy Piosence Religijnej i Harcerskiej w Gminnym Parku Kultury
i Rekreacji w Łubiance pt. Śpiewać każdy może…

11 maja

IV Niedziela Wielkanocy – Niedziela Dobrego Pasterza – Rocznica
I Komunii Świętej (z rocznika 2013) – Początek tygodnia modlitw
o powołania kapłańskie i zakonne

12 maja

Wspomnienie bł. Juty z Bielczyn, mistyczki i pustelnicy

13 maja

Wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej

14 maja

Wspomnienie św. Macieja, Apostoła, patrona cieśli i stolarzy

16 maja

Wspomnienie św. Andrzeja Boboli, męczennika, patrona Polski

18 maja

V Niedziela Wielkanocy – Rozpoczęcie odprawiania Mszy Św. na placu
pod nowy kościół w Łubiance (godz. 12.30)

24 maja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

25 maja

VI Niedziela Wielkanocy

26 maja

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera – Dzień Matki

29 maja

Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy

31 maja

Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – Światowy Dzień
bez Papierosa
Elżbieta Giersz
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– Z ŻYCIA PARAFII –
WARSZTATY RĘKODZIEŁA NA RZECZ BUDOWY KOŚCIOŁA
Sporym powodzeniem zakończyły się piątkowe warsztaty rękodzieła, trwające
od początku marca. Dziękuję Animatorowi Kultury z Łubianki, paniom Łukasz,
osobom, które pracowały (ok. 30), paniom które przekazały swoje prace na kiermasz,
dzieciom ze szkoły. Bóg zapłać za udostępnienie sali Centrum Kultury w Łubiance.
Z tej inicjatywy pozyskano i przekazano jako cegiełkę na budowę kościoła 2 233,23 zł.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać za wszystkie wpływające ofiary na budowę kościoła. Coraz więcej
rodzin co miesiąc zaczyna składać ofiary na budowę nowego kościoła w wysokości
jednych zakupów.
PARAFIA POSIADA AKOLITĘ STAŁEGO
12 kwietnia br. w katedrze św. Janów w Toruniu, ks. bp Andrzej Suski,
po dwóch latach przygotowań, udzielił promocji akolitatu stałego 25 mężczyznom
z diecezji toruńskiej. Cieszy nas fakt, iż pośród nich znalazł się nasz parafianin,
p. Hieronim Iwicki z Zamku Bierzgłowskiego. Gratulujemy i życzymy Bożego
błogosławieństwa w tej posłudze. Akolita będzie zanosił w niedzielę Komunię
Świętą chorym. Księża to czynią w I Piątki miesiąca. Proszę zgłaszać chętnych
chorych do przyjęcia sakramentu. Akolita również może, jeżeli zachodzi taka potrzeba,
pomagać w komunikowaniu. Pierwszy raz miał okazję to uczynić w Niedzielę
Zmartwychwstania, gdy do Komunii Świętej przystąpiło bardzo dużo wiernych.
Przygotowaniem do posługi akolity stałego było wygłoszone Słowo
Boże, podczas wszystkich Mszy św. w V niedzielę Wielkiego Postu, przez diakona
stałego Waldemara Rozenkowskiego. Diakon jest profesorem historii UMK
i odpowiedzialnym z ramienia ks. biskupa za Ruchy i Stowarzyszenia w Diecezji
Toruńskiej oraz za formację przygotowania do posług stałych lektoratu i akolitatu.
Parafia będzie się starała posyłać na odpowiednie przygotowanie kolejnych
panów do posługi lektoratu i akolitatu.
SEGREGOWANIE ODPADÓW
Przed Wielkanocą wywieziono śmieci z kompostownika. Nazbierało się
5 przyczep. Ponownie apeluję o to, by wrzucać do niego tylko naturalne odpady,
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pozostałe natomiast do metalowych pojemników. Jeżeli wyrzucany jest wieniec
lub inna dekoracja to proszę zadać sobie trud i oddzielić naturalne elementy
od sztucznych. Inaczej segregacja nie ma sensu.
ŚWIĘCENIE POKARMÓW NA PLACU W ŁUBIANCE
W Wielką Sobotę, 19 kwietnia, o godz. 13.00 po raz pierwszy święciliśmy
pokarmy nie tylko w kościele parafialnym (o godz. 12.00 i 15.00), ale również na placu
pod nowy kościół w Łubiance. Zostały rozstawione dwa stoły i przykryte białymi
obrusami. Gromadziło się coraz więcej ludzi, więc poprosiłem o stawianie koszyczków
również na ołtarz. Gdy zabrakło miejsca panie zaoferowały przyniesienie białego
obrusa i położenie go na trawie. Wówczas zapełniliśmy i te obrusy. Naliczyliśmy
ok. 150 koszyczków do poświęcenia.
Natychmiast to wydarzenie znalazło oddźwięk na portalu społecznościowym,
tj. na Facebooku. Zostało tam umieszczonych kilkanaście zdjęć. Ukazują one piękną,
malowniczą wiosnę, wyjątkową tego roku i nasz stary zwyczaj święcenia pokarmów.
Pod zdjęciami znalazły się komentarze, np. „czekamy na rozpoczęcie budowy”.
Czekamy wszyscy. Procedury przekształcenia ziemi dobiegają końca. Podpisaliśmy
już umowę na warunki zabudowy pod przyłącze energetyczne. Przygotowania trwają.
MSZA ŚW. POLOWA W ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, 20 kwietnia, po rezurekcji,
(tradycyjnie odprawiliśmy ją o godz. 6.00 rano w kościele parafialnym w Bierzgłowie),
o godz. 8.00 odprawiliśmy Mszę Św., poprzedzoną procesją na placu pod nowy
kościół. Zarówno na rezurekcji w kościele, jak i na Mszy Św. polowej w Łubiance
było bardzo dużo wiernych.
Celebrację liturgiczną rozpoczęliśmy od procesji, która odbyła się w szczerym
polu. Szlak procesji zaznaczony został przez wbite, zielone brzózki i papieskie biało –
żółte flagi. Na czele kroczył krzyż i dwie chorągwie, przywiezione z kościoła
parafialnego, a potem proboszcz i służba liturgiczna oraz wierni. Malowniczy widok
procesji na długo zostanie mi w pamięci. Ciepły wiatr, targający chorągwiami
i naszymi ubraniami, śpiew ptaków, bijące dzwonki. Jednym słowem niepowtarzalny
klimat. Naprawdę ogłosiliśmy wszelkiemu stworzeniu, że Jezus zmartwychwstał.
Potem odprawiłem Mszę Św. Przed ołtarzem została ustawiona metalowa klatka
z młodym barankiem. Cieszyły się dzieci, cieszyli się dorośli.
Msza Św. rozpoczyna się od znaku krzyża i pozdrowienia: „Pan z wami”.
Wszyscy zgromadzeni odpowiadają tradycyjnie: „I z duchem twoim”. Odpowiadał
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także baranek: „beee”. Taki dialog trwał przez całą uroczystość. Jedno zdanie
proboszcza w trakcie kazania i odpowiedź baranka.
Również obok ołtarza, wśród balotów prasowanej słomy, umieszczono
dwutygodniowe kurczaki. Czterdzieści. Gdy parafianie kupowali z wylęgarni kurczaki
i powiedzieli, że będą w Niedzielę Zmartwychwstania na placu pod nowy kościół,
otrzymali je za darmo. Jak na kościół to my ofiarujemy, powiedzieli właściciele.
„Niech się darzy!” Cieszy taka solidarność.
Na początku Mszy Św. zaprosiłem wszystkie dzieci, aby zgromadziły się
przy tych kurczakach. Był spory odzew. W pewnym momencie dwuletnie, może
trzyletnie dziecko, przeszło przez słomę i wskoczyło do środka, do kurczaków.
Zaczęło je łapać, przytulać. Niezapomniany obraz. Tyle radości. Tak wygląda radość
zmartwychwstania, radość z nowego życia. Symbole wielkanocne: baranek, kurczaki,
ożywają, stają się jakoś bliższe.
Na zakończenie nawiązałem do św. Franciszka z Asyżu. Podarowano
mu kiedyś baranka. Czasami chodził do kościoła, gdy bracia franciszkanie, uczniowie
św. Franciszka, modlili się. Święty uczył baranka, aby nie przeszkadzał braciom
w czasie modlitw. Ten zaś, gdy trwała modlitwa, zajmował cicho miejsce w kącie
kaplicy. Nasz baranek, który był tak blisko ołtarza, potrzebuje jeszcze trochę nauki.
Beczał całą Mszę Św. i trochę nas rozpraszał. Na pewno jednak dał nam dużo radości
wielkanocnej. Św. Franciszek nauczył również baranka klękania w czasie podniesienia
– nasz tylko machał ogonem. Musimy zabrać się za jego edukację i może w przyszłym
roku już klęknie na podniesienie?
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Nabożeństwa majowe odprawiamy codziennie w kościele po Mszy Św.,
z wyjątkiem dni, w których gromadzimy się przy kapliczkach. Będę obecny
na nabożeństwie i je poprowadzę przy każdym krzyżu lub figurze znajdującym się
na terenie parafii, jeden raz w przeciągu tego miesiąca. Serdecznie zapraszam
do wspólnoty modlitewnej. Plan nabożeństw majowych jest następujący:
1 maja o godz. 19.00 –
przy krzyżu na posesji p. Bartosińskich w Bierzgłowie
5 maja o godz. 19.00 –
przy figurze św. Antoniego w Bierzgłowie
6 maja o godz. 19.00 –
przy krzyżu na posesji pp. Jaworskich w Bierzgłowie
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7 maja o godz. 19.00 –
przy figurze św. Jana Pawła II, przy wiatraku w Bierzgłowie
8 maja o godz. 19.00 –
przy figurze Chrystusa Miłosiernego w Zamku Bierzgłowskim
10 maja o godz. 13.30 –
w Łubiance przy krzyżu na zbiegu ulic Rolnej i Leśnej (po nabożeństwie wspólne
śpiewanie piosenek religijnych i harcerskich w Gminnym Parku Kultury i Rekreacji
przy ulicy Sportowej)
12 maja o godz. 19.00 –
przy figurze Chrystusa Króla w Łubiance
13 maja o godz. 19.00 –
przy figurze Matki Boskiej Fatimskiej w Łubiance
14 maja o godz. 19.00 –
przy figurze Matki Boskiej Niepokalanej, na posesji pp. Łyszczarz – Ziółkowski
w Łubiance
15 maja o godz. 19.00 –
na dawnym cmentarzu ewangelickim w Łubiance
16 maja o godz. 19.00 –
przy krzyżu w Czarnym Błocie
19 maja o godz. 19.00 –
przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łubiance przy ul. Rolnej
20 maja o godz. 19.00 –
w Zamku Bierzgłowskim
26 maja o godz. 19.00 –
przy krzyżu na placu pod budowę kościoła w Łubiance (obecny będzie zespół
kleryków z WSD w Toruniu)
ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Msza Św. rocznicowa dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej w ubiegłym roku (tj. 2013) odprawiona zostanie w niedzielę 11 maja na Sumie
o godz. 11.00. Po niej tradycyjnie odbędzie się agapa w ogrodzie plebani.
Ks. Rajmund Ponczek
Proboszcz
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Serdecznie zapraszamy
10 maja 2014 r. na godz. 14.00
do Gminnego Parku Kultury i Rekreacji
w Łubiance przy ulicy Sportowej
na Drugie Spotkanie
przy Piosence Religijnej i Harcerskiej
pt. Śpiewać każdy może…
Na scenie wystąpią dzieci i młodzież
ze szkół podstawowych i gimnazjów
oraz zespoły z terenu Gminy Łubianka
i osoby indywidualne.
Spotkanie to poprzedzi
o godz. 13.30 nabożeństwo majowe,
odprawione przy krzyżu
na skrzyżowaniu ulic
Rolnej i Sportowej.
Parafialne Koło Caritas w Bierzgłowie
Animator Kultury Sołectwa Łubianka

– (NIE)ZWYKŁA KSIĘGA –
W dniu 1 marca 2014 roku obraz Matki Boskiej Częstochowskiej zakończył
peregrynację w rodzinach bierzgłowskiej parafii. Wędrówka ta rozpoczęła się blisko
1,5 roku temu, tj. 4 listopada 2012 roku. W specjalnej kronice, przekazywanej razem
z obrazem znajdują się wpisy 444 rodzin. Jeżeli wszystkie rodziny zostawiły
w niej swój ślad oznacza to, że tyle właśnie rodzin zaprosiło w swe progi Matkę Bożą.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gdyby kronika nawiedzenia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej
parafii była magiczną księgą, a każda modlitwa w niej zapisana zaklęciem,
moglibyśmy wyczarować lepszy świat?
Tak. Modlitwa to chyba najlepsze słowo na określenie podziękowań i próśb
w niej zawartych. Księga jest ciężka od słów, które są przepełnione emocjami
tak bardzo szczerymi. Słowa niekiedy najprostsze były najpiękniejszym sposobem
na wyrażenie swojej miłości. Niektórzy zaś potrafili dzielić się swoimi przeżyciami.
„W 75. roku życia zachorowałem na zawał, w 80 – udar mózgu i dzięki modlitwie
rodziny i prośbom do Matki Boskiej o zdrowie żyję bez dużego uszczerbku
na zdrowiu”. Jest to swoisty dowód na świadomość działania Matki Bożej w życiu
każdego człowieka.
Wiele wpisów zaczynało się słowami „dziękujemy”, bo jakże lepiej można
byłoby zacząć wpis? Każdy z nas z pewnością był wdzięczny za to, że Matka Boska
mogła zagościć w jego skromnych progach na 24 godziny, które były czasem pełnego
skupienia i modlitwy, chwilowej zadumy nad życiem codziennym, tak bardzo
zabieganym. Wydaje się, że każdy dom, który gościł kopię obrazu jasnogórskiego
przez chwilę był mocno skontrastowany – z jednej strony stwarzał atmosferę ciszy
i zatrzymania, z drugiej tworzył hałas, w dobrym tego słowa znaczeniu, gdyż serca
domowników biły głośno z radości, szczęścia przebywania z Matką Boską.
Radość, przeglądając kronikę, sprawiały rysunki. To dowód na to, że wkład
w tworzenie księgi mieli nie tylko dorośli, ale także ci najmłodsi, którzy z pewnością
przyjęcie Matki Boskiej odbierali w swój wyjątkowy sposób.
Kolejnym aspektem jest spotkanie Matki z innymi matkami. Niekiedy spotkać
można było słowa: „Dziękuję Ci Matko za moje dzieci. Błogosław nam Matko na resztę
życia i prowadź nas”. Tak proste słowa są zazwyczaj najbardziej wzruszające,
ale i szczere. Prostota zawsze była najlepszym środkiem przekazu i stosowano
ją już od wieków, bo trafiała do każdego.
Ważne jest jedno, że bez znaczenia, co napisaliśmy na naszej karcie,
są to z pewnością słowa płynące z głębi serca. Ludzie powiadają, że słowa powinno
się ważyć, lecz często bez wahania mamy ochotę powiedzieć po prostu „Maryjo,
dziękujemy za wszystko”.
Angelika Zakrzewska
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– WARTO WIEDZIEĆ, WARTO PAMIĘTAĆ –
W okresie kolejnych rządów Władysława Gomułki (1956-1970) zaczęto
usuwać religię ze szkół, likwidować dni wolne od pracy w niektóre święta kościelne.
Zdarzały się zakazy organizacji procesji Bożego Ciała. Powstał słynny Departament IV
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zwalczający Kościół.
W 1959 r. rozpoczęto pobór do wojska studentów Wyższych Seminariów
Duchownych. Było to niezgodne z prawem i stanowiło złamanie umowy państwo –
Kościół. W wojsku za „obróbkę” alumnów odpowiadał Główny Zarząd Polityczny,
którym w latach 1960-1965 kierował generał Wojciech Jaruzelski. W jednym
z dokumentów przekazanych władzy pisał o systemie represjonowania hierarchii
kościelnej za jej reakcyjną działalność drogą powołania określonej liczby alumnów
z poszczególnych Wyższych Seminariów Duchownych. Na początku lat 60. zwiększono
ilość powoływanych do wojska alumnów, w szczególności
z tzw. „niegrzecznych diecezji” i poddawano tzw. „obróbce” ze strony aparatu politycznego. Tymi działaniami kierował również generał Jaruzelski. Pracował z właściwą sobie
gorliwością. Szkolił podległy
aparat w propagandzie ateistyKadr z filmu „Popiełuszko. Wolność jest w nas” –
cznej, wydawał kolejne wytyjednostka specjalna dla kleryków, Bartoszyce 1967 r.
czne nasilające system represji.
Celem było zmniejszenie liczby kleryków powracających do seminarium po wojsku,
a następnie likwidacja kilkunastoosobowych Wyższych Seminariów Duchownych.
Do wojska wcielano również osoby, które ze względów zdrowotnych nigdy
nie powinny tam trafić. Składających podania o komisje lekarskie Jaruzelski
nakazał traktować jako domniemanych oszustów.
W zamian za rezygnację z seminarium klerykom oferowano pomoc
materialną, ukończenie świeckich studiów bez egzaminów i wysokie stypendia.
Jaruzelski niestrudzenie wydawał kolejne wytyczne, w których m.in. przypominał,
że podstawowym orężem walki z religią powinien być marksizm-leninizm. Nakazywał
odcięcie poborowych od świata zewnętrznego, od rodziny, a w szczególności zaś
od kontaktów z duchowieństwem. Jedną z metod codziennego nacisku było otaczanie
kleryków nazywanym wówczas „aktywem młodzieżowym” (dziś nazwalibyśmy
to „palikociarnią”). Ci przedstawiciele „aktywu” uniemożliwiali modlitwę, atakowali
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słownie i stosowali wobec kleryków metody klasyczne dla wojskowej „fali”.
Wyszydzano praktyki religijne, nie pozwalano im nosić medalików i mszalników.
Jaruzelski nakazywał też, by umiejętnie i skutecznie utrudniać alumnom naukę
zaoczną w seminariach duchownych i zakonach. Zamiast tego organizowano
im szkolenia i zarzucano ich literaturą obalającą podstawowe doktryny religii
katolickiej, obnażające istotę moralnego i politycznego oblicza kleru. Z drugiej strony
kontrolowano ich korespondencję i rewidowano w poszukiwaniu materiałów
religijnych, których posiadanie było zabronione pod groźbą postawienia przed sądem
wojskowym. Jaruzelski instruował: znalezienie ich (tzn. materiałów religijnych) należy
traktować jako wypadek nadzwyczajny, o którym należy bezzwłocznie powiadomić
organa ścigania. Pod groźbą kar dyscyplinarnych zmuszano kleryków do udziału
w zabawach organizowanych z cywilną ludnością, gdzie znajdowały się kobiety
i alkohol. W ramach „szkolenia” puszczano filmy antyreligijne lub o zabarwieniu
erotycznym. Za odmowę jedzenia mięsa w piątek można było zostać ukaranym
wielogodzinnymi ćwiczeniami w pełnym rynsztunku, a za modlitwę – nawet
kilkunastodniowym aresztem.
Protestowali liczni biskupi, ale bez efektu. Kościół wówczas podjął szersze
działania wspierające alumnów. Ponadto klerycy, górujący dyscypliną, kulturą
i poziomem intelektualnym nad żołnierskim otoczeniem, zaczęli łatwiej znosić
tę trudną sytuację. Choć Towarzysz Generał dwoił się i troił, chcąc wykazać się
przed przełożonymi, jego wysiłki ostatecznie zakończyły się fiaskiem.
Ofensywa przeciwko klerykom była tylko częścią działań Jaruzelskiego
wymierzonych w Kościół katolicki. Inne działania np. ściganie żołnierzy zawodowych
za ślub kościelny czy ochrzczenie dzieci odbywało się na bardzo szeroką skalę.
Warto dodać, że generał był wiernym synem partii i socjalizmu, a swoje zadania
wypełniał pedantycznie i z wielkim zaangażowaniem. Do dziś zachowały się
dokumenty Wojciecha Jaruzelskiego, w których pisał jak szykanować kleryków.
Historycy oceniają, że poprzez łamanie elementarnych praw człowieka wobec
alumnów, prowadził działalność typowo przestępczą, sprzeciwiającą się nawet
konstytucji PRL.
Obecnie widoczne są działania medialne zmierzające do tzw. ocieplenia
wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego, ale my wiemy, że pamięć historyczna zawsze
zwycięża, a fałszywi bohaterowie z czasem odchodzą w niepamięć. Musimy jednak
być czujni i mieć świadomość, że to w dużej mierze od nas zależy, aby historia
nie zatoczyła koła i aby ten straszny system nie powrócił w „nowoczesnym wydaniu”.
/Źródło: Piotr Gontarczyk, Wiara wybijana kamaszem, wSIECI Odważny Tygodnik Młodej
Polski Nr 14 (70) 2014 r., s. 78-81/

Elżbieta Giersz
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– „X PRZYKAZAŃ” NOWEGO ŚWIĘTEGO –
27 kwietnia br. wraz z Janem Pawłem II został wyniesiony na ołtarze
również Jan XXIII. O ile słowa Karola Wojtyły, a później Ojca Świętego, ciągle
rozbrzmiewają w naszych sercach, o tyle treści, które pragnął nam przekazać Papież
Uśmiechu (jak był nazywany św. Jan XXIII) nie są już nam tak dobrze znane.
Warto przy tej okazji wspomnieć o „Dekalogu” tego wielkiego papieża. Zachęcamy
do zamyślenia się nad nim. Życie „tylko dzisiaj” może się przecież okazać naszą
receptą na świętość. Dlaczego zatem nie pójść tą drogą?
I. TYLKO DZISIAJ postaram się wyłącznie żyć dniem dzisiejszym nie chcąc
rozwiązywać za jednym zamachem wszystkich problemów mego życia.
II. TYLKO DZISIAJ maksymalnie zatroszczę się o moją postawę: być uprzejmym,
nikogo nie krytykować ani tego nie pragnąć, nie uczyć karności nikogo poza samym
sobą.
III. TYLKO DZISIAJ będę szczęśliwy w przekonaniu, że zostałem stworzony,
aby być szczęśliwym, i to nie tylko w przyszłym świecie, ale również teraz.
IV. TYLKO DZISIAJ przystosuję się do okoliczności, i nie będę domagał się,
by to one przystosowały się do moich planów.
V. TYLKO DZISIAJ przeznaczę przynajmniej 10 minut na dobrą lekturę, pamiętając,
że jak pokarm jest potrzebny dla życia ciała, tak dobra lektura potrzebna jest do życia
duszy.
VI. TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej coś dobrego i nikomu o tym nie powiem.
VII. TYLKO DZISIAJ uczynię przynajmniej jedną z tych rzeczy, których czynić
nie lubię, a jeżeli moje zmysły czułyby się pokrzywdzone, postaram się, by nikt
o tym się nie dowiedział.
VIII. TYLKO DZISIAJ sporządzę szczegółowy plan dnia. Może nawet nie wypełnię
go dokładnie, ale go zredaguję. Będę się strzegł dwóch nieszczęść: pośpiechu
i niezdecydowania.
IX. TYLKO DZISIAJ będę wierzył niestrudzenie, nawet gdyby okoliczności mówiły
co innego, że dobra Opatrzność Boża opiekuje się mną tak, jakby nikogo innego
na świecie nie było.
X. TYLKO DZISIAJ nie będę się lękał. Szczególnie zaś nie ulęknę się radować
pięknem i wierzyć w dobroć.
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– MAŁE CO NIECO DLA DZIECI –
Rozwiąż krzyżówkę:
1. Maryja dla Jezusa
2. Zwiastował Maryi, że urodzi Zbawiciela
3. Świeca … - symbolizuje Matkę Bożą
4. Poranne Msze Św. w okresie Adwentu
5. Opiekun Maryi
6. Tajemnica różańca świętego,
ustanowiona przez św. Jana Pawła II
7. Miesiąc maryjny
8. Najświętsza Maryja …
9. Matka św. Jana i krewna Maryi
10. Matka Boska …. – jej obraz znajduje
się na Jasnej Górze

11. Maryja nią pozostała
12. Ewangelista piszący o zwiastowaniu
13. Według Apokalipsy św. Jana miał
pożreć dziecko Niewiasty
14. Zawód męża Maryi
15. Maryja pragnęła, aby ludzie
codziennie go odmawiali
16. Miasto niedaleko Betlejem
17. Ojciec Maryi
18. Jej i dwójce innych dzieci objawiła
się Matka Boża w Fatimie
19. Pieśń „Wielbi dusza moja Pana”
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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