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Ferie zimowe czas rozpocząć!
Ferie zimowe rozpoczęte. To dobry czas, aby zastanowić się, jak mądrze przeżywać
z dziećmi czas wolny i jak wychowywać je do odpoczynku. Właściwe
wykorzystanie czasu wolnego to umiejętność równie ważna jak wychowywanie do
pracy. Czas wolny może być okazją dla
dziecka, aby nabrało sił do pracy, zbliżyło się
do rodzeństwa i rodziców, ale też do Boga.
Problemowy czas wolny Statystyki wykazują,
że zdecydowana większość dzieci w Polsce
spędza czas wolny – ferie, wakacje – w domu
rodzinnym. Popularne są także kilkudniowe
wyjazdy do najbliższej rodziny. Pewien
procent dzieci i młodzieży korzysta z ofert spędzania czasu wolnego na
zorganizowanych obozach w kraju lub za granicą. Dzieci, zapytane, jak spędzają
czas w domu, najczęściej odpowiadają, że grają w gry komputerowe, oglądają
telewizję, nadrabiają szkolne zaległości, pomagają w obowiązkach domowych,
czytają lektury, bawią się z kolegą, koleżanką lub rodzeństwem. Aktywności
pozadomowe ograniczają się do wypadów do marketów w miastach i krótkotrwałych
spacerów. Na pytanie, czy ktoś organizuje im czas wolny, odpowiadają, że
przeważnie mają wolną rękę w wyborze tego, co chcą robić, a kontrola lub wpływ
rodziców na to, co robią ich dzieci, są stosunkowo niewielkie. Powyższe dane
pokazują, że większość dzieci w Polsce przeżywa swój czas wolny w sposób
niezorganizowany. Nie potrafią jednoznacznie wskazać, jakie formy spędzania
wolnego czasu nie sprzyjają wypoczynkowi ani fizycznemu, ani duchowemu.
Wchodzą w dorosłość z nawykiem marnowania czasu wolnego, którego z roku na
rok będą miały coraz mniej. Nie ucząc się planować i organizować czasu na

odpoczynek w dzieciństwie, będą miały z tym poważne problemy w dojrzałym
wieku. Na skutek tych zaniedbań znaczna część dzieci i młodzieży wraca do szkół
po weekendach, feriach i wakacjach zmęczona nie bardziej niż w dniu, w którym
rozpoczynały czas wolny. Efektywność ich funkcjonowania jest znikoma, a
nauczycielom z wielką trudnością przychodzi ponowne wdrożenie ich w szkolne
obowiązki. Niektórzy alarmują: dzieciaki nie dość, że marnują czas wolny, to także
właśnie wtedy mają kontakt z zagrożeniami, które je niszczą. Są to niewłaściwe gry
komputerowe, programy telewizyjne lub filmy w kinie; przejadanie się, brak ruchu.
W opinii nauczycieli, winę za to ponoszą głównie rodzice, którzy przede wszystkim
chcą mieć święty spokój i wiedząc, że dziecko spędzi więcej czasu niż zwykle w
domu, pozwalają mu robić to, na co ma ochotę, byleby tylko nie zakłócało spokoju
rodziców. Jak zatem wychować dzieci do mądrego wykorzystania czasu wolnego?
Przykład rodzica Sposób, w jaki dzieci spędzają swój wolny czas, w znacznej mierze
uzależniony jest od tego, jak odpoczywają rodzice. Jeśli ich wypoczynek polega na
spędzaniu większości dnia przed telewizorem albo na rodzinnych wypadach do
marketów, nie dadzą dziecku dobrego przykładu. Dzieci zwierzają się, że temat
wspólnych wakacji, wyjazdów bywa często przedmiotem kłótni między rodzicami.
Dzieci nie cieszą się wtedy na wspólne spędzanie czasu, bo przedtem doświadczyły
podziału między rodzicami. Rodzice powinni wszelkie rozbieżności co do tego
tematu rozstrzygać poza dziećmi, a w ich obecności zachować radość i szczerą
jedność. Najlepsza forma regeneracji sił to umiejętne połączenie aktywności
fizycznej na świeżym powietrzu z możliwością poznawania nowych miejsc. Do
takich aktywności trzeba się jednak przygotować, dlatego istotną rolę w wychowaniu
do mądrego wykorzystania wolnego czasu będzie pełnić planowanie. Właściwe
planowanie Źle zaplanowana praca to praca zmarnowana. Podobna zasada
obowiązuje w przypadku wypoczynku – niezaplanowany, nieprzygotowany, będzie
czasem zmarnowanym. Rodzice nie powinni pozwalać dzieciom na improwizację w
tej materii. Jest niemal pewne, że dzieci źle wykorzystają ten czas – a ze skutkami
przyjdzie zmierzyć się rodzicom. Dziecko, samodzielnie decydując o tym, na co ma
ochotę, zbyt łatwo ulega rozmaitym popędom, które nie podlegają głębszej refleksji.
Ponadto warto włączyć dzieci w planowanie czasu wolnego. Można zapytać dzieci,
jakie miałyby pomysły – można wręcz pokusić się o zorganizowanie w gronie
rodzinnym konkursu na najciekawsze, najbardziej oryginalne sposoby spędzenia
wolnego czasu. Dzieci uczą się planować, ale i przy okazji uczą się kreatywnie
realizować swoje marzenia i pomysły. Rodzicu, dzieci pragną spędzać czas wolny z
Tobą! Choć coraz bardziej popularne są różnego rodzaju wyjazdy dla dzieci, obozy i
tzw. zielone szkoły, zdecydowana większość dzieci opowiada się za spędzaniem
wolnego czasu w gronie rodzinnym. Wspomnienia z wypoczynku z rodzicami
uznają za najbardziej cenne i wyjątkowe. Czas wolny jest okazją, aby wynagrodzić
dzieciom brak czasu w ciągu tygodnia czy roku pracy, ale także okazją, by
rozmawiać z nimi, by lepiej poznać je i ich problemy. Szansa na pogłębienie wiary
Nie ma czasu wolnego i odpoczynku bez Pana Boga – taka zasada winna
przyświecać chrześcijańskim rodzinom.
(naszdziennik.pl).

65. Światowy Dzień Trędowatych
W najbliższą niedzielę 28 stycznia 2018 r.
będzie obchodzony 65. Światowy Dzień
Trędowatych. Ostatnia niedziela miesiąca
stycznia jest zachętą do modlitwy i
materialnego
wsparcia
misjonarzy
i
misjonarek,
którzy
niosą
pomoc
najbiedniejszym z biednych. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy we wszystkich Kościołach i
Kaplicach naszej Archidiecezji w intencjach
chorych na trąd oraz za osoby im posługujące.
Zachęcamy również do pomocy materialnej.
Trąd to znana od najdawniejszych czasów
przewlekła choroba zakaźna atakująca skórę i
system nerwowy człowieka. Od 1982 roku trąd
jest uleczalny. Dzięki skutecznej terapii
kilkanaście milionów ludzi odzyskało zdrowie.
Każdego roku notuje się około ćwierć miliona
nowych zachorowań.

Priorytety ośrodków Follereau na 2018 rok:
– intensyfikacja diagnostyki realizowana w trudno dostępnych rejonach
– skrócenie i udoskonalenie terapii
– mobilizacja lokalnych władz do poprawy świadomości sanitarnej
– rehabilitacja okaleczonych
– powrót byłych trędowatych do normalnego życia rodzinnego i społecznego
Przewodniczący watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. Peter
Turkson wystosował specjalne orędzie z okazji obchodzonego w ostatnią niedzielę stycznia
Światowego Dnia Walki z Trądem. Napisał w nim o wsparciu dotkniętych tą chorobą i o pomocy
osobom wyleczonym z niej, podkreślając, iż trąd pociąga za sobą nie tylko problemy
zdrowotne i okaleczenia, ale także dyskryminację społeczną dotykającą chorych nawet
po wyleczeniu. W tym kontekście autor przesłania wezwał przedstawicieli wszystkich religii do
włączenia się w położenie kresu napiętnowaniu cierpiących na trąd. Zachęcił również rządy
państw do zwiększenia wysiłków w celu wynalezienia nowych lekarstw i urządzeń medycznych,
które mogłyby pomóc w leczeniu. Kościół katolicki ma bardzo długą tradycję w leczeniu i
towarzyszeniu chorym na trąd. Obecnie prowadzi na świecie 612 ośrodków pomocy takim
osobom, najwięcej w Azji – 313 i Afryce – 174. Wśród pracujących na tym polu wielkich postaci
warto wspomnieć świętych Damiana z Molokai (Joseph de Veuster) i Teresę z Kalkuty, bł. Jana
Beyzyma czy bardziej nam współczesnego o. Mariana Żelazka – opiekuna trędowatych w
Indiach.

PLAN KOLĘDY OD 28 DO 1 LUTEGO 2018
28 stycznia 2018 Niedziela
Glincz ul. Wierzbowa od 4 – 32 (od Spodzieja do Żołądź), ul. Jodłowa,
Leśna, Raduńskie Wzgórze
Glincz ul. Świerkowa, Brzozowa numery parzyste do numeru 16
Glincz ul. Kościerska 1 do 42, Słoneczna, Kolejowa i Sosnowa (od p. Arendt
do Sikora)
29 stycznia 2018 poniedziałek
Glincz ul. Kościerska od 44 do 90 (od Pelowskich do Mońko)
Glincz – osiedle Pod Wierzbami
30 stycznia 2018 wtorek
Żukowo, ul. Pod Elżbietowo prawa strona od p. Bastian do p. Paczoska
Żukowo, ul. Pod Elżbietowo od p. Cirockiego do p. Reszka
Żukowo, ul. Pod Elżbietowo od Wilma do Karczewskich
31 stycznia 2018 środa
Borkowo, ul. Spacerowa numery parzyste, p. Formela i ul. Radosna
Borkowo, wybudowanie od p. Grucza do p. Treder (Karlikowska)
Żukowo ul. Mickiewicza od p. Ludwichowskich do p. Stencel
1 lutego 2018 czwartek –
Elżbietowo – pominięte domy od mostu do ulicy Brzozowej
kolęda dla nieobecnych lub osób, które nie mogły przyjąć w wyznaczonym
terminie
(na zgłoszenie do biura parafialnego)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - IV Niedziela zwykła 28. 01. 2018 r.
Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających naszą świątynię.
1. Przed nami ostatni tydzień wizyty duszpasterskiej, tzw. Kolędy. Bardzo
dziękuję za dotychczasowe rodzinne spotkania. Szczegółowy plan zamieszczony
jest w Biuletynie i na stronie parafialnej. Woda święcona jest w beczce pod
amboną. W okresie kolęd biuro parafialne czynne codziennie od 8.30 do 9.00
oraz w nagłych sprawach po każdej Mszy św.
2. W liturgii tygodnia:
 Środa – św. Jana Bosko
 Czwartek (pierwszy) miesiąca – dzień modlitw o powołania kapłańskie
i zakonne. Po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja Najświętszego
sakramentu.
 Piątek - Święto Ofiarowania Pańskiego – światowy dzień życia
konsekrowanego Msze św. w naszym kościele o godz. 7.00, 8.00, 10.00, 16.30
i 18.00. Na wszystkich Mszach św. będziemy święcić gromnice. Jest to także
pierwszy piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00. msza św.
pierwszopiątkowa dla dzieci o 16.30.
 Sobota - wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika – patrona od chorób
gardła – na wszystkich Mszach św. będziemy udzielać specjalnego
błogosławieństwa. W sobotę odwiedzimy chorych z Komunia Św. od godz.
8.30
3. Spotkania duszpasterskie:
 Modlitewne uwielbienie w środę o 19.00 w kościele.
 Ze względu na ferie w dwa kolejne weekendy (27-28.01 i 03-04.02) ODB
nie ma spotkań, a schola nie ma prób i nie śpiewa w niedziele. Pierwsze
spotkanie ODB i próba scholii po feriach będzie w sobotę 10.02.
4. Są jeszcze miejsca na KURS ALFA dla młodzieży, który rozpoczyna się
w poniedziałek o 19.00. Szczegóły na ulotkach przy wyjściu z kościoła.
5. Wspólnota Przymierza Gwiazda Betlejemska zaprasza w I-szą sobotę miesiąca,
tj. 3 lutego na godz. 17.00 na otwarte spotkanie modlitewne
w naszym kościele. W programie: Msza Św., katecheza dla dorosłych, zajęcia dla
dzieci i młodzieży, modlitwa uwielbienia, a na zakończenie Agapa w salkach.
Wszystkich chętnych wraz z całymi rodzinami serdecznie zapraszamy!
6. W następną niedzielę kazania w naszej parafii wygłosi ks. Sławomira Skoblika
proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Ks. Sławomir wraz
z parafianami buduje kościół. Na wszystkich Mszach św. będzie głosił Słowo
Boże, a po nabożeństwach parafianie będą zbierać ofiary do puszek na pomoc
w budowie kościoła.
7. Polecam nowy numer „Miłujcie się”, „Małego Gościa Niedzielnego”, „Gościa
Niedzielnego” oraz nasz Parafialny Biuletyn
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy ś.p. Stanisławę Byczkowską, l. 86
z Żukowa, Longinusa Hinc, l. 93 z Żukowa, Romana Biczkowskiego, l. 87 z
Żukowa oraz Władysława Mielewczyk, l. 90 z Żukowa. Powierzmy ich
Bożemu miłosierdziu. Dobry Jezu….

Intencje Mszalne

7:00

1. †Jan Armatowski (29 greg.).
2. Za Parafian.
†Mama Maria Klawikowska w 1 r. śm.
1. †Zofia i Ambroży Lubeccy.
2. †Konrad Heinowski w 26 r. śm., ††Jan i Stefania
Heinowscy, ††Rodzice: Monika i Franciszek Płotka, dusze w
czyśćcu cierpiące.
†Agnieszka Mądra (1 greg.).
1. †Dariusz Wadowski w 10 r. śm.
2. Dziękczynna w 41 r. ślubu Bogdana i Lidii, z prośbą o bł.
Boże dla całej rodziny.
1. †Jan Armatowski (30 greg.).
2. †Maria Lubecka w 1 r. śm. i †Ojciec Henryk.
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze.
O zdrowie dla Agaty i Adama Stencel.
1. †Agnieszka Mądra (2 greg.).
2. †Władysław Dzionk w 10 r. śm.
†Agnieszka Mądra (3 greg.).
†Elżbieta Pek w 9 r. śm., ††Rodzice z obojga stron.
1. ††Józefa i Leon Sypion.
2. ††Rodzice: Dorota i Brunon Bork.
†Marta Wilkowska w 9 r. śm.
†Maria Tkaczuk w 13 r. śm.
††Leonarda i Henryk Rosińscy.
†Maria Lubecka w 1 r. śm.
†Agnieszka Mądra (4 greg.).
†Stanisław i Jadwiga Litwin w 16 r. śm. i †Stanisława.
†Agnieszka Mądra (5 greg.).
1. ††Rodzice: Irena i Stanisław Bojanowscy.
2. ††Dusze w czyśćcu cierpiące.
1. †Ojciec Józef Rożek, ††Dziadkowie z obojga stron.
2. †Leon Potrykus w r. urodzin.
†Marian Kolka.

8:30

†Agnieszka Mądra (6 greg.).

10:00

†Dominik Osiński.
†Mąż Józef Płotka w 5 r. śm., ††Rodzice z obojga stron,
†Siostra Katrzyna, †Brat Jan, †Bratowa Teresa.
†Tadeusz Rutkowski w 2. r. śm.
†Jan Rychert, †Alojzy Kosznicki i ††z rodziny.
†Genowefa Frindt.

7:00
PONIEDZIAŁEK
29. 01. 2018 r.

8:00

18:00

7:00
WTOREK
30. 01. 2018 r.

8:00

18:00
7:00
ŚRODA
31. 01. 2018 r.

8:00
18:00
7:00

CZWARTEK
01. 02. 2018 r.

8:00
18:00
7:00
8:00

PIĄTEK
02. 02. 2018 r.

10:00
16:30
18:00
7:00

SOBOTA
03. 02. 2018 r.

8:00
18:00

IV NIEDZIELA
ZWYKŁA
04. 02. 2018 r.

29.01.2018r. – 04.02.2018r.

11:30
13:00
18:00
20:00

