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Kiedy w niedzielny poranek zapłakane kobiety
stanęły przed grobem Jezusa zobaczyły, że kamień, który
zabezpieczał grób jest odrzucony na bok. Grób był pusty.
Zmartwychwstały Pan znów był pośród swoich uczniów;
wróciła nadzieja, moc i siła, którą uczniowie zanieśli na
cały świat. Nad stęchlizną, rozkładem i beznadzieją grobu
zwyciężyła bezwarunkowa Miłość. Co by było gdyby kamień na grobie Jezusa pozostał niewzruszony?
Przed nami Triduum Paschalne i Wielka Noc
Zmartwychwstania Jezusa. Okazja by się zatrzymać i
usłyszeć na nowo Prawdę, która dla ochrzczonych powinna być fundamentem każdego działania, słowa, gestu, …. Przed nami czas na zidentyfikowanie naszych
„grobów” - tego co „gnije”, jest w rozkładzie i po prostu
„śmierdzi”. Przed nami czas by odrzucić kamień z własnego grobu! Tylko wtedy jesteśmy w stanie doświadczyć siły Zmartwychwstałej Miłości. Potrzebują tego
nasze rodziny, społeczności i Ojczyzna!
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Niech ten święty czas da nam odwagę by odrzucić kamień grobowy,
a nie rzucać kamieniem;
by żyć Miłością, a nie marnieć udając miłość;
by iść za Prawdą, a nie łgać
- w imię „prawd” własnych.
Niech będzie to dla Nas Wszystkich
błogosławiony czas!
W imieniu całej szkolnej społeczności - o. Ryszard

Z ŻYCIA SZKOŁY

Najpiękniejsza palma
wielkanocna
Dnia 15.03. 2016r. w naszym przedszkolu odbyło się rozstrzygniecie konkursu plastycznego pt. ”Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”.
Celem konkursu był popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową
wśród dzieci przedszkolnych.
Prace przedszkolaków były oceniane w
dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie
oraz dzieci 5-6 letnie. Prace oceniało jury w składzie: dyrektor Joanna Wantoch Rekowska, Jagoda
Grobelna-Pytkowska oraz Beata Januszkiewicz.Wybór najlepszych prac dostarczył członkom
komisji wielu problemów - wszystkie palmy były
piękne, pomysłowe i niezwykle starannie wykonane. Laureaci: dzieci 3-4 letnie : I miejsce – Amelia
Mrozek-Gliszczyńska, Krystian Orłowski, II miejsce
– Aleksander Mularczyk-Szyca. Wyróżnienie: Karolina Białowicz. Kategoria II: dzieci 5-6 letnie, I
miejsce – Antoni Kloskowski, II miejsce – Diana
Krenc, III miejsce – Aleks Witkowski, Wyróżnienie:
Michał Tracz. Gratulujemy laureatom!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu za zaangażowanie. Joanna Włodarska

Gdzie składać wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach „Programu 500+” ?
Na terenie Gminy Dębnica
Kaszubska realizatorem „ Programu
500+” będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.
Wnioski można pobierać:
w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Dębnicy Kaszubskiej, ul. Zjednoczenia
26 pokój nr, 4 i 5, (sekcja świadczeń
rodzinnych), w szkołach (także w Niepoględziu) .
Wypełnione wnioski można składać od dnia 1 kwietnia 2016
roku w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dębnicy Kaszubskiej, pokój nr 4 i 5
(sekcja świadczeń rodzinnych):
Poniedziałek 9.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 9.00-17.00
Piątek 7.00-15.00
Wszelkich informacji udzielają pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, tel. 59
8131564, 59 8412189 wew. 28 lub 29.

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy
Smacznego jajka, szalonego dyngusa,
smacznej święconki oraz
samych słonecznych i cudownych dni
Życzy Lidia Chrystofiak
- sołtys Niepoględzia wraz z radą sołecką

Z ŻYCIA SZKOŁY

Wiosna przywitana
Od dawna każdy z nas wyczekiwał
pierwszych promieni słonecznych, dłuższych
dni i oznak wiosny. Przyroda budzi się do życia,
przylatują ptaki, kwitną pierwsze kwiaty.
Uczniowie naszej Szkoły uroczyście witali Wiosnę. 21 marca ruszyliśmy z pochodem Marzann. Każda klasa przygotowała swoją Marzannę, najoryginalniejszą „ słomianą kukłę”
wykonała klasa II gimnazjum. W tym dniu gościliśmy pracowników Nadleśnictwa Bytów –
Pana Krzysztofa Rudnik, Tomasza Hapka i Leszka Szażyńskiego oraz pracowników Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” Panią Mariolę Kasprzak i Pana Andrzeja Grzybowskiego. Po
pochodzie uczniowie Szkoły Podstawowej udali się na zajęcia przyrodnicze z zaproszonymi
gośćmi na których dowiadywali się ciekawostek przyrodniczych mi: o gatunkach inwazyjnych, pomnikach przyrody, drzewach w moim
otoczeniu, zwierzętach lasu, rakach.

Natomiast uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w konkursie „ Kocham Cię Wiosno”.
Podczas zmagań uczniowie
wykazywali się swoją wiedzą
przyrodniczą, sprytem i intuicją. Świetna zabawa, przebrania i zaangażowanie towarzyszyły podczas tych klasowych
zmagań. Nadleśnictwo Bytów
ufundowało słodycze. Dziękujemy Pracownikom Parku za
książkowe upominki przyrodnicze, które zasilą bibliotekę
szkolną. Dziękujemy bardzo
serdecznie naszym gościom –
Pracownikom
Nadleśnictwa
Bytów oraz Parku Krajobrazowego „ Dolina Słupi” za obecność i
zaangażowanie.
Basia Zdyb

WIELKI TYDZIEŃ W PARAFII

Liturgia Wielkiego Tygodnia 2016
w Parafii Budowo
WIELKI CZWARTEK
godz. 18.00 Kościół Parafialny w
Budowie
Liturgia Wieczerzy Pańskiej – Pamiątka Ostatniej Wieczerzy oraz
ustanowienia sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa; po zakończeniu liturgii symboliczne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza
przechowywania zwanego tradycyjnie
„ciemnicą” – na pamiątkę pojmania i
uwięzienia Pana Jezusa.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
– godz. 6.00 Msza Święta Rezurekcyjna - Kościół Parafialny w
Budowie
Msze Święte w kaplicach zgodnie
z porządkiem niedzielnym.

uwaga! w nocy zmieniamy czas
na letni

WIELKI PIĄTEK
godz. 18.00 Kościół Parafialny w
Budowie
Wielki Piątek jest dniem, w którym
nie odprawia się Mszy świętej. Sprawujemy Liturgię Męki Pańskiej –
z czytaniem opisu Meki Jezusa, uroczystą modlitwą powszechną i adoracją krzyża; po zakończeniu liturgii
symboliczne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ołtarza grobu
Pańskiego – na pamiątkę pogrzebu
Pana Jezusa.

WIELKA SOBOTA –
godz. 18.00 Kościół Parafialny w
Budowie
Przez cały dzień nawiedzamy kościół i
adorujemy Najświętszy Sakrament w
Grobie Pańskim; to dzień refleksji i
skupienia nad tajemnicą Miłości Boga.
Wieczorem sprawujemy Liturgię Wigilii Paschalnej – z poświęceniem
ognia i paschału, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz Mszą Świętą Wigilii Paschalnej. W sobotę na
liturgię przynosimy ze sobą świece lub
gromnice.

Święcenie pokarmów
(sobota):

Budowo: 9.00 i 13..30
Gałąźnia Mała: 11.00
Gałąźnia Wlk.: 11.30
Gałęzów: 9.30
Jawory: 8.30
Kotowo: 13.00
Motarzyno: 10.30 i 12.30
Niemczewo: 12.00
Niepoględzie: 10.00

