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Kochani Świetlikowcy!
Witamy w pierwszym w tym roku szkolnym numerze „Świetlika”.
Trochę zajęło nam ułożenie tego numeru, ponieważ musieliśmy od nowa
zebrać zespół redakcyjny, w skład którego weszli uczniowie klasy V C i V
E. Mamy nadzieję, że docenicie ich wkład i zaangażowanie w tworzenie
tego numeru.
W tym numerze przedstawiamy cykl artykułów dotyczących
trwającego właśnie Roku Kapłańskiego. Jak zwykle jest też krzyżówka
„Biblijne łamanie głowy”. Miłego czytania!

Rok Kapłański
19 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pan Jezusa Ojciec
Święty Benedykt XVI ogłosi Rok Kapłański. Zbiega się on z 150 rocznicą
śmierci św. Jana Marii Vianney‘a proboszcza z Ars. Tematem Roku
Kapłańskiego jest ,,Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Czeka nas
czas szczególny, czas modlitwy księży, z księżmi oraz za księży, rok
odnowy duchowości prezbiterium i poszczególnych kapłanów.
Logo roku kapłańskiego
Logo przedstawia Serce Jezusowe i
nawiązuje do tego, że dzień modlitw o
uświęcenie kapłanów od samego początku
łączy się z uroczystością Serca Jezusowego.
Ponadto przywołuje temat specyficznej
świętości, do jakiej wezwani są wszyscy
kapłani.
Motyw płonącego Serca nawiązuje do
zdania św. Proboszcza z Ars, który mówi o
kapłaństwie jako ,,miłość serca Jezusa”. Stuła,
którą jest przyozdobiona figura Pana Jezusa
przypomina, że Chrystus jest najwyższym i wiecznym Kapłanem, a każdy
kapłan uczestniczy w Jego jednym kapłaństwie w historii, pośród różnych
pokoleń jakie po sobie następują. Otwarte wzniesione dłonie wyrażają
charakterystyczny gest modlitwy i pośrednictwa, właściwego kapłana.
Rany na dłoniach i przebity bok widoczny na figurze z logo podkreślają
jedyną ofiarę odkupieńczą Jezusa nawiązują do Jego zadośćuczynienia
zastępczego oraz całkowitego daru z siebie, typowego dla kapłaństwa.
Postawa otwartości i przyjęcia pragnie powiedzieć: ,,Przyjdźcie do mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”

(Mt 11, 28). Jest to pocieszające zaproszenie skierowane do każdego
kapłana, który spala się w codziennej posłudze miłości duszpasterskiej,
także w miejscach najbardziej jałowych i kamienistych. Jednocześnie jest
to wezwanie, aby sami kapłani swoim życiem mogli pokazać taką samą
postawę Jezusa w relacjach z bliskimi i dalekimi.
Piotr Dudziński , Filip Mordacz kl. V C

Święty Proboszcz z Ars
Jan Maria Vianney urodził się 8 maja 1786 r. w
Dardilly koło Lyonu (Francja). Nie mógł chodzić ani do
szkoły, ani do kościoła ponieważ był to czas rewolucji
francuskiej - Kościół był wtedy prześladowany.
Mały Jan Pierwszą Komunię Świętą przyjął
potajemnie, w szopie. W wieku 17 lat po ukończeniu
szkoły
średniej w 1812 r. wstąpił do niższego
seminarium duchownego, gdzie przez zły stan zdrowia
miał trudności w nauce. Dostał się do wyższego seminarium duchownego
jednak zupełnie sobie tam nie radził tak, że przełożeni namawiali go do
rezygnacji. Jan jednak wytrwał w swojej decyzji wspierany przez
przyjaciela - proboszcza z Ecully,
księdza Balley.
W 1815 r. otrzymał święcenia
kapłańskie. Następne trzy lata pracował
jako wikary w Ecully. Jednak brak
kapłanów sprawił, że wkrótce został
proboszczem w parafii Ars (fot. 2 - Plebania w Ars).
Ars była to wieś licząca w tym okresie 270 mieszkańców, ludzi
biednych i niereligijnych, których złośliwie nazywano, że "tylko chrzest
różni ich od bydląt".
Na Mszę niedzielną przychodziło tylko kilka osób. Ks. Jan Vianney
odnalazł wspólny język z ludźmi, bo sam doświadczył biedy w domu
rodzinnym. Oni też zaufali księdzu, który ciągle pościł, spał na gołych
deskach i tak jak oni nic nie miał. Powoli liczba osób chodzących do
kościoła i przystępujących do sakramentów zaczęła rosnąć. W tym też
okresie zaczęła szerzyć się sława Vianneya jako niezwykłego spowiednika,
który ma dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania
przyszłości.

Spowodowało to masowe wizyty w jego parafii
tłumów penitentów (osób przystępujących do
spowiedzi), którzy przybywali nawet z odległych
miejscowości, celem odbycia spowiedzi. Vianney
spędzał w konfesjonale od 13 do 17 godzin dziennie.
Przyjmuje się, że w ciągu czterdziestu lat pełnienia
funkcji proboszcza wysłuchał około miliona
spowiedzi. Cierpiąc zmęczenie, głód i choroby nie
zwalniał tempa swojej pracy. Nie tylko rozgrzeszał,
ale także pomagał wzrastać do dobra. Kilkakrotnie
pokutował za swoich penitentów. Według osób, które znały go bliżej,
oprócz naturalnych cierpień fizycznych doświadczał też cierpień
nadprzyrodzonych w postaci dręczeń demonicznych.
Wyniszczony chorobami i ascezą zmarł 4 VIII 1859 r. po 41 latach pobytu
w Ars. Został beatyfikowany w roku 1905
przez papieża Piusa X, natomiast Pius XI
kanonizował go w roku 1925 i w cztery lata
później ogłosił św. Jana Marię Vianney'a
patronem wszystkich proboszczów Kościoła
Katolickiego.
Aleksandra Struska, Kornelia Rybarczyk kl. V C,
Krystian Stachowiak kl. VE

Ustanowienie Sakramentu Kapłaństwa
Sakrament Kapłaństwa ustanowił Jezus Chrystus podczas Ostatniej
Wieczerzy. Po słowach ustanawiających Eucharystię Pan Jezus nakazał
Apostołom: „ To czyńcie na moja pamiątkę”. Po Zmartwychwstaniu i
Wniebowstąpieniu Jezusa Apostołowie głosili Słowo Boże i budowali Kościół.
Ze względu na wzrost liczby wiernych wybrali "siedmiu mężów”, cieszących się
dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości" i "modląc się włożyli na nich ręce",
czyniąc ich diakonami (Dz 6,1-6). Dziś także udzielanie sakramentu kapłaństwa
wiąże się z włożeniem rąk, ale o tym napiszemy w kolejnych numerach.

Wywiad z księdzem Eugeniuszem Gnibbą
proboszczem parafii św. Gertrudy
Kamila Cabaj: Co ksiądz najbardziej lubi w byciu Proboszczem ?
Ks. Proboszcz: Najbardziej lubię udzielać chrztu świętego, gdyż
wtedy dzieci stają się dziećmi Bożymi. Ważne jest dla mnie również
udzielanie sakramentu pokuty, który nazywany jest „drugim
chrztem”, gdyż czyni z nas znów przyjaciół Pana Boga.
K.C.:W jakich parafiach Ksiądz Proboszcz pracował jako ksiądz
Wikariusz ?
Ks. Proboszcz: Pracowałem w następujących Parafiach: Parafia
Wniebowzięcia NMP w Czarnem (przez 4 lata), a następnie w
Słupsku w parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (2 lata), w Szczecinku w
parafii p.w. Narodzenia NMP (2 lata). Jako diakon, czyli przed święceniami
kapłańskimi odbywałem praktykę w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w
Połczynie Zdroju.
K.C.: Od ilu lat Ksiądz Proboszcz jest księdzem ?
Ks. Proboszcz: Święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk ks. Kardynała Nominata
Ignacego Jeża w Kołobrzegu 30 maja 1982 r. czyli księdzem jestem już 27 lat, z tego
w Darłowie spędziłem 19 lat.
K.C.: Czy proboszcz jako dziecko pragnął zostać księdzem?
Ks. Proboszcz: Tak, chciałem zostać księdzem już przed I Komunią Świętą. Miałem
Stryjka, który był bratem zakonnym u OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Znał
osobiście O. Maksymiliana Marię Kolbego. Gdy przyjeżdżał w odwiedziny przywoził
przeźrocza o O. Maksymilianie i o życiu różnych świętych. Jemu to powiedziałem
jako pierwszemu o moim pragnieniu. W późniejszych latach w wakacje często
bywałem również w Niepokalanowie.
K.C.: Jeżeli to nie jest zbyt prywatne, jak rodzina zareagowała na wiadomość o tym,
że ksiądz wstępuje do Seminarium?
Ks. Proboszcz: Po maturze postanowiłem wstąpić do Zakonu O. Franciszkanów, co
wydawało się takie naturalne po moich dziecięcych i młodzieńczych kontaktach z tym
zakonem i zakonnikami. Gdy powiedziałem o tym Mamie, ta zareagowała pytaniem:
„A może byś poszedł do seminarium diecezjalnego?” i tak po zastanowieniu się
uczyniłem.
K.C.: Ile ksiądz może odprawić w ciągu dnia Mszy świętych?
Ks. Proboszcz: Ksiądz ciągu dnia może odprawić jedną Mszę św. zachodzą
jednak okoliczności (pogrzeb, ślub) gdy jest konieczność odprawienia drugiej
Mszy św. i na takie okoliczności Papież wyraził zgodę. Każdy Proboszcz ma
obowiązek zapewnić swoim Parafianom spełnienie I Przykazania Kościelnego
„W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej.” W Polsce w
wielu diecezjach w Parafiach jest po kilka kościołów, a jest jeden ksiądz, dlatego
Papież dla Kościoła w Polsce pozwolił na odprawianie w niedzielę i święta po
trzy Msze św. jeżeli jest taka konieczność. Gdy w Parafii jest potrzeba
odprawiania czterech Mszy ś. Ksiądz musi prosić o pozwolenie Papieża.
BIBLIJNE ŁAMANIE GŁOWY!

Tym razem krzyżówka wymagająca umiejętności posługiwania się Pismem Św.
Rozwiązania należy składać do katechetów do 15 listopada. Krzyżówkę
przygotowali: Dorian Gościniak z kl. V c. Krystian Stachowiak z kl.V e.
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1. Imię trzeciego syna Adama i Ewy Rdz 4,25
2. Diakonisa z Kościoła w Kenchrach Rz 16, 1-2
3. Król Judzki, który został pojmany w ósmym roku panowania króla
babilońskiego 2Krl 24,12
4. Król Tyru - przyjaciel króla Dawida i Salomona 2 Sm 5,11
5. Druga żona Abrahama Rdz 25,1
6. Podwładny króla Eli, który go zabił 1Krl 16, 8-9
7. Nauczał tam św. Paweł Dz 19, 1
8. Miasto egipskie, w którym Pan skierował słowa do Jeremiasza Jr 43,8
9. Cesarz rzymski panujący za czasów Chrystusa Łk 3,1
10. Ojciec Noego Rdz 5,28-29
11. Syn Roboama, który został w jego miejsce królem Judy 1 Krl 14, 31
12. Tetrarcha Iturei i kraju Trachonu, brat Heroda Łk3,1
13. Najważniejsze przykazanie
14. Razem z Jonatanem szpiegował dla króla Dawida 2 Sm17,17
15. Sługa ………., Jego pieśni zapisane są w księdze Iz 42, 1
16. Była nim ziemia na początku Rdz 1, 2
17. Walczył z nim Dawid 1 Sm 17,1-37
18. Widział Jezusa w drodze do Damszku Dz 9,1 -2

19. Imię, które nadał Bóg Jakubowi Rdz 35, 10

