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OD REDAKCJI...OD REDAKCJI...OD REDAKCJI...OD REDAKCJI...    
Wkrótce ferie zimowe. Nie zapomnijcie o bezpiecznym ich 
spędzeniu. Oto kilka przestróg, o których koniecznie 
naleŜy pamiętać!    
� do zjeŜdŜania na sankach, nartach wybieraj miejsca 

oddalone od ruchu samochodowego 
� nie stój blisko zjeŜdŜających saneczkarzy 
� nigdy nie zjeŜdŜaj sankami leŜąc na nich przodem 

 do kierunku jazdy 
� jeŜdŜąc na łyŜwach korzystaj tylko z zorganizowanych 

lodowisk 
� przebywając na lodowisku, nie trzymaj rąk w kieszeni 

W czasie ferii będziecie spotykać się z przyjaciółmi, zapewne 
uczestniczyć w róŜnych rozrywkach typu kino, dyskoteka. 
Pamiętajcie, Ŝe świat w którym Ŝyjemy jest niestety pełen 
przemocy. Dlatego tylko przezorność i rozwaga  mogą nas 
uchronić przed niebezpieczną sytuacją. Oto kilka rad o których 
warto pamiętać: 
� unikaj miejsc odludnych np. idąc na spacer, 
� na dyskotekę wybieraj się z osobami zaufanymi, nie wracaj z dyskoteki z osobami które dopiero 

 co poznałaś/łeś, nie wychodź z nieznajomym chłopakiem z dyskoteki, nie pozwól mu się odprowadzać 
lub odwozić samochodem, 

� jeśli ktoś na ulicy pyta Cię o drogę, to grzecznie poinformuj go, ale nie podprowadzaj, nawet gdyby 
 to była kobieta, bo nigdy nie wiadomo, czy to nie pretekst do zwabienia Cię w bardziej odludne miejsce,  

� staraj się nie jeździć tzw. okazjami,  
� nie afiszuj się biŜuterią, drogimi przedmiotami, 
� w Ŝadnym wypadku nie daj się namówić na narkotyki, nawet tzw. miękkie.  

                                                                                                                                             op. MJJ. źródło ilustracji: Internet 

W bieżącym numerze gazetki chciałbym zainteresować Was kolejnym polskim sanktuarium maryjnym, które 

znane jest i odwiedzane od wielu lat. Jest to Sanktuarium Matki Bożej  Bolesnej królowej Polski w Licheniu 

Starym.  Gorąco namawiam do odwiedzenia Lichenia  i zobaczenia na własne oczy bazyliki i zabytkowego 

kościoła.           Adrian Bieliński 

Sanktuarium Matki Bożej  Bolesnej królowej Polski w Licheniu Starym 

Licheń Stary to wieś położona nad Jeziorem Licheńskim  

w województwie wielkopolskim. Od połowy XIX w. jest ośrodkiem 

pielgrzymkowym o znaczeniu 

ogólnopolskim(rocznie Licheń 

odwiedza około 1,5 mln osób). 

Sanktuarium powstało dzięki 

małemu obrazkowi Matki Bożej.  

Nie znamy malarza, który 

prawdopodobnie pod koniec XVIII 

wieku namalował na modrzewiowej 

deseczce wizerunek Matki Boskiej. Obrazek zawieszono w pobliskim lesie. 

Kilka lat później w tym samym miejscu ukazała się Matka Boska. 

Nawoływała do nawrócenia i modlitwy. Przepowiedziała też czasy zarazy. 

Przed Jej oblicze w 1852 r., podczas epidemii cholery, przybywali wierni 

po nadzieję i ratunek. Wielu doznało tu uzdrowień. Wszystko to sprawiło, 

że maleńki obrazek Matki Bożej  uznano za cudowny. Obecnie słynący 

z cudów wizerunek Matki Bożej Licheńskiej znajduje się w głównym ołtarzu Bazyliki Mniejszej w Licheniu.  


