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JEZU  UFAM TOBIE 
 

 

 

           

          Miesięcznik Parafii 

p.w. Miłosierdzia Bożego 

w Dychowie                         NR 100          Sierpień’ 2020 

 

JUBILEUSZOWY SETNY NUMER  

       GAZETKI PARAFIALNEJ 

Drodzy Parafianie! Z wielką przyjemnością prezentujemy Wam jubileuszowy 
numer naszej parafialnej gazetki „Jezu, ufam Tobie”. To źródło różnorodnych 
informacji przeszło wiele przemian począwszy od dnia 11 marca 2012 r., kiedy to 
ukazało się po raz pierwszy.  

Inspiracją do rozpoczęcia redagowania gazetki przed os miu laty była przede wszystkim 
potrzeba dotarcia z chrzes cijan ską informacją do szerszego grona parafian i – jak się 
okazało – nie tylko, bo przeciez  dzisiaj „Jezu, ufam Tobie” ukazuje się ro wniez   
w Internecie – zatem nasze artykuły docierają za jego pos rednictwem do najdalszych 
zakątko w s wiata!  

Ta potrzeba zrodziła się podczas jednych z rekolekcji Akcji Katolickiej, kiedy to o wczesny 
diecezjalny asystent AK ks. Zbigniew Kucharski zachęcał nas do ro z nych form 
ewangelizacji s wieckich w Kos ciele. To włas nie on rzucił między innymi ten pomysł  
z redagowaniem gazetki. Wtedy pomys lelis my, z e spro bujemy.   

I oto juz  po raz setny oddajemy w Wasze ręce to ewangelizacyjne dzieło. Jak bardzo jest 
ono wartos ciowe i czy w ogo le takie jest, to juz  kaz dy osądzi sam według swojego 
uznania. Dla nas najlepszym potwierdzeniem, z e pomysł od początku był i nadal jest 
godny realizacji, jest comiesięczny nakład gazetki – „schodzi” od 120 do 160 
egzemplarzy, w zalez nos ci od okresu roku liturgicznego. 

Na początku nie było łatwo. Brakowało pomysło w, inspiracji, dos wiadczenia, czasami 
chęci, nie było wiadomo, co zainteresuje czytelniko w.  
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Pierwszy numer gazetki został 
wydany w wersji czarno – białej na 

jednej złoz onej na po ł kartce A4. 
Po z niejsze numery były juz  

kolorowe i złoz one z kilku kartek, 
jak ksiąz eczka w formacie A5. 

Borykalis my się ro wniez   
z problemem drukowania. 

Korzystalis my z pomocy ro z nych 
instytucji. Dzisiaj mamy „własną” 

kolorową drukarkę i jestes my 
zupełnie niezalez ni. 

 
  
Stale poszukiwalis my i dalszym ciągu   
poszukujemy pomysło w na ciekawe 
artykuły, kto re zainteresowałyby 
naszych parafian. Wielokrotnie 
zmienialis my szatę graficzną. 
Zmieniali się ro wniez  redaktorzy. 
Przez łamy gazetki przewinęło się 
wiele wątko w tematycznych, kto re 
niekiedy były kontynuowane  
w kilku kolejnych wydaniach.  
W obecnej chwili „na stałe” w gazetce ukazują się 
wątki: 

 Temat gło wny związany z danym miesiącem lub nadchodzącym 
wydarzeniem, 

 Kącik dla milusin skich – krzyz o wki, zagadki, itp. o tematyce chrzes cijan skiej, 

 Aktualnos ci parafialne – informacje o sakramentach s więtych, kto rych udzielono 
na terenie naszej Parafii, intencje mszalne na dany miesiąc i inne waz ne informacje 
Księdza Proboszcza, 

 Informacje POAK – aktualne waz ne wydarzenia z z ycia parafialnej, diecezjalnej  
i ogo lnopolskiej Akcji Katolickiej, 

 Co w prawie piszczy – porady prawne zaprzyjaz nionego prawnika mieszkającego 
na naszym terenie, 

 Porady ogrodnicze, 

 Kącik smakosza – przepisy na najsmaczniejsze i sprawdzone potrawy, 

 Intencje Papieskie Ro z an ca S więtego. 

Dodatkowo zamieszczamy z yczenia z okazji jubileuszy, imienin, s wiąt, itp.  
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Przez lata naszymi redaktorami byli lub są:  

 Ks. Proboszcz Marek Kowal, 

 Anna Kasprzyk, 

 Bogna Litwin, 

 Honorata Łabędzka, 

 Małgorzata Ozga, 

 Zbigniew Piwko, 

 Bogusława Straszkiewicz, 

 Irena Zielin ska. 

 
Zawsze jest moz liwos c  zwro cenia się  

do nas o opublikowanie nowego tematu –  
jestes my otwarci na zmiany.  

Cieszymy się, z e gazetka jest Z YWA  
i rzeczywis cie Wam słuz y!  

Chętnie zamies cimy interesujące  
Was informacje. Jestes my gotowi utworzyc   

zupełnie nowe wątki tematyczne, o ile  
otrzymamy od Was konkretne wskazania.  

Moz na to zrobic  osobis cie lub mailowo. 
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Słowo Księdza Proboszcza z okazji 100 – go wydania gazetki „Jezu, ufam Tobie” 

Święty Jan Paweł II, Patron Akcji Katolickiej w przesłaniu na Międzynarodowy Kongres 

Akcji Katolickiej w 2004 roku powiedział: „Akcja Katolicka zawsze była i również dzisiaj 

powinna być kuźnia formacji wiernych, którzy oświeceni nauką społeczną Kościoła, 

angażują się przede wszystkim w obronę świętego daru życia, w ochronę godności osoby 

ludzkiej, w urzeczywistnianie wolności wychowania, w uświadamianie prawdziwego sensu 

małżeństwa i rodziny, w działalność charytatywną na rzecz najbardziej potrzebujących,  

w sprawę pokoju i sprawiedliwości …” 

Kochani, Parafianie i Czytelnicy naszego parafialnego miesięcznika Jezu Ufam Tobie.  

To już 100 numer czasopisma wydawanego przez nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 

której Prezesem jest Pani Anna Kasprzyk. To owoc wieloletniej pracy na terenie parafii  

i diecezji. To przede wszystkim żywe świadectwo wiary i wypełnienie powyższych słów 

przesłania św. Jana Pawła II.  Jako proboszcz jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że od 8 lat 

ukazuje się miesięcznik, który swoją treścią obejmuje tematykę tak ważną dla ducha  

i rozwoju wiary, jak również ważne informacje z życia parafii, diecezji i Kościoła w Polsce, 

oraz ciekawe pomysły, inspiracje i wiadomości ważne dla rodziny, kuchni czy ogrodu. 

Do słów ogromnej wdzięczności dla całej wspólnoty Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej, pragnę dołączyć gratulacje i życzenia z okazji wydania 100 numeru naszej 

gazetki parafialnej. Życzę mocy Ducha Świętego do dalszej owocnej pracy formacyjnej  

i ewangelizacyjnej dla dobra naszej parafii, diecezji i całego Kościoła. 

Ks. Marek Kowal - proboszcz 

 


