
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

Mk 2,1–12  

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do 

Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało 

się tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było 

miejsca, a On głosił im naukę.  

Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego 

niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu 

wnieść go do Niego, odkryli dach nad 

miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez 

otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. 

Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: 

„Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.  

A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, 

którzy myśleli w duszy: „Czemu On tak mówi? 

On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli 

nie Bóg sam jeden?”.  

Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, 

i rzekł do nich: „Czemu nurtują te myśli w 

waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć 

do paralityka: »Odpuszczają ci się twoje 

grzechy«, czy też powiedzieć: »Wstań, weź 

swoje łoże i chodź?«. Otóż, żebyście wiedzieli, 

iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę 

odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: 

Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do 

domu!”.  

On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na 

oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i 

wielbili Boga, mówiąc: „Jeszcze nigdy nie 

widzieliśmy czegoś podobnego”. 

 

 

Jest wiele rzeczy, które mogą się uwikłać w 

życiu. Na przykład wina. Poczucie winy może 

paraliżować Uwikłani w winie nie jesteśmy nie 

jesteśmy w stanie uwolnić samych siebie. Ale 

możemy z ufnością prosić Boga w modlitwie, 

żeby wypowiedział słowa, które mogą nas z niej 

uwolnić: Odpuszczają ci się twoje grzechy 
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„Synu, odpuszczają ci się 

twoje grzechy”. 

ZŁOTA  MYŚL  
Nie tylko ludzie mogą 

leczyć choroby, lecz także 
choroby mogą leczyć ludzi.  

 Gerhard Uhlenbruck 
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Uroczystość św. Jana Bosko 
 

Piątek 30 stycznia czyli ostatni dzień zajęć 

lekcyjnych w Polanie przed feriami obfitował w 

wiele atrakcji. 

Zaczął się od uroczystej Mszy świętej 

szkolnej  z kazaniem księdza dyrektora 

Krzysztofa Rodzinki. Kazanie było 

multimedialne ksiądz posłużył się laptopem i 

rzutnikiem i w sposób bardzo obrazowy pokazał 

wiązankę księdza generała którą skomentował 

dostosowując do realiów naszej społeczności. 

Mówił o sośnie , która chciała rosnąć samotnie a 

nie z innymi drzewami w lesie. Było jej 

wygodnie, cieszyła się samotnością, 

rozkoszowała miejscem- żyła na szczycie góry- 

do czasu gdy przyszła burza z piorunami i z 

samotnej sosny zostało tylko 

wspomnienie....Podobnie jest w szkole i w 

każdej innej społeczności – razem można 

znacznie więcej! 

W oprawę mszy świętej zaangażowani 

byli tym razem uczniowie klasy IV a 

przedszkolaki przyniosły dary do ołtarza. 

Z kościoła przenieśliśmy się do świetlicy 

wiejskiej gdzie po pysznym śniadanku nastąpiły 

kolejne punkty programu.  

Najpierw najmłodsi prezentowali się w 

konkursie recytatorskim pt. „Zimo baw się z 

nami”, który prowadził przewodniczący szkoły 

Miłosz Smoleński. I miejsce zajęli w nim 

Wiktoria Borzęcka i Sebastian Koncewicz, II- 

Asia Stępniewska i Kacper Podstawski a III- 

Marta Stępniewska i Iza Borzęcka. 

I w końcu nadszedł ten najbardziej 

ekscytujący moment pierwsza edycja 

polańskiego „Mam talent”. Uczniowie naszej 

szkoły faktycznie pokazali że mają wiele 

talentów. Czego tam nie było! I tańce i śpiew i 

rysunki i makiety i prezentacja multimedialna i 

całe mnóstwo innych rzeczy!.  

A pięcioosobowa komisja miała 

naprawdę bardzo trudny wybór. Po podliczeniu 

punktów okazało się że aż trzy osoby zasłużyły 

na I miejsce. Byli to Darek Oskorip za swoje 

niezwykłe konstrukcje takie jak maszyna do 

robienia baniek, wyrzutnia kulek, czy 

samochód, który można dowolnie powiększać 

lub zmniejszać! Występ Darka najbardziej 

spodobał się publiczności wszyscy z 

zaciekawieniem kłębili się pod sceną a Darek 

objaśniał swe konstrukcje niczym prawdziwy 

fachowiec! Kolejne pierwsze miejsce zajęła 

Anita Koncewicz swoim występem 

muzycznym. prezentując piosenkę „Dżaga”. 

Równie wysoko jury oceniło Miłosza 

Smoleńskiego, który zadziwił wszystkich swoją 

wiedzą historyczną omawiając poczet królów 

polskich. Po jego występie ksiądz dyrektor 

zaproponował mu w przyszłości etat historyka 

w naszej szkole! 

Na II miejsce zasłużyła sobie Zuzia 

Przybylska modelem szkoły z kartonu i 

kolorowego papieru. Był wykonany tak 

starannie że nawet można było dostrzec 

doniczki z kwiatami w oknach.  

III miejsce wywalczyła Justyna 

Szczygieł parodią Dody- przygotowała się do 

tego bardzo dobrze co podkreśliła będąca w jury 

Hanna Myślińska. 

Inne prezentacje też były wspaniałe i chciałoby 

się nagrodzić wszystkich ale tak to już w 

konkursach bywa że wszystkich się nie da! 

To był pełen wrażeń dzień i bardzo dobry 

pomysł na święto szkoły. 

Karolina Smoleńska 
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Jak powstał Wielki Post? 
 

 

 
„Pamiętaj że jesteś prochem i w proch się obrócisz” 

 
Dla lepszego przygotowania wiernych do 

obchodu dorocznej pamiątki Zmartwychwstania 

Pańskiego, w II wieku dodano dwa dni postu 

przed tym świętem. Wspomina o tym Tertulian 

(+ ok. 240). Św. Ireneusz (+ ok. 202) pisze, że 

za jego czasów zwyczaj ten istniał również w 

Galii: ku czci 40-dniowego postu Pana Jezusa 

był nakazany post 40-godzinny (obowiązywał 

zatem w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę).  

 

W wieku III poszczono już cały tydzień. 

Wreszcie na początku wieku IV wprowadzono 

post 40-dniowy na pamiątkę postu Jezusa 

Chrystusa. Chodziło o to, aby do świąt 

wielkanocnych jak najlepiej wiernych 

przygotować. Według świadectwa Aeterii (lub 

Egerii w. IV) post 40-dniowy był już w 

powszechnym użyciu. Na Wschodzie 

obchodzono go 8 tygodni jednak, a to dlatego, 

że soboty i niedziele były wolne od postu. 

Chodziło więc o uzupełnienie pełnych 40 dni 

postu.  

W wieku VI w Rzymie post rozpoczynał się 6 

tygodni przed Wielkanocą. Jednak po odliczeniu 

niedzieli, w których nigdy nie poszczono, post 

wielki trwał właściwie tylko 36 dni. Dlatego w 

wieku VII dodano brakujące dni i wyznaczono 

jako początek Wielkiego Postu Środę 

Popielcową. Od św. Grzegorza I Wielkiego (+ 

604), papieża, datuje się powstanie 

„przedpościa”. Na trzy tygodnie przed Wielkim 

Postem wprowadzał Kościół barwę szat 

liturgicznych pokutną (fioletową), z modlitw i 

śpiewów usuwano radosne Alleluja, do roku zaś 

1248 obowiązywał post, chociaż w formie 

złagodzonej. We wspomnianym 1284 roku 

papież Innocenty IV skrócił Wielki Post, 

wyznaczając go od Środy Popielcowej. Był to 

więc rodzaj przedsionka, wprowadzający w 

nastrój Wielkiego Postu. Reforma liturgiczna 

ostatnich lat Przedpoście zniosła. W Polsce 

Wielki Post zachowywano wraz z Przedpościem 

(łącznie 70 dni) jeszcze w niektórych stronach 

w wieku XVIII a nawet XIX. W niedzielę post 

nie obowiązywał i dotąd nigdy nie obowiązuje. 

Bowiem każda niedziela ma charakter święta.  

 

W taki sposób podaliśmy historyczny rozwój 

powstawania okresu przygotowania do 

Wielkanocy. Finałem Wielkiego Postu jest 

Wielki Tydzień, który omówimy osobno.  

 

Ale na cykl wielkanocny składa się nie samo 

tylko przygotowanie. Jego istotą są święta 

Wielkanocne, którym Kościół przez wszystkie 

wieki dawał najwyższą rangę. Obchodzono je 

przez trzy dni, potem jeszcze dodano do nich 

oktawę, czyli ośmiodniowe wspomnienie. 

Wreszcie jakby echem świąt jest tak zwany 

okres po Wielkiej nocy, kiedy to przez szereg 

tygodni utrzymuje się w liturgii barwa biała 

kapłańskich szat i zwielokrotnione Alleluja; 

zapala się paschał, odbywa procesja z figurką 

Zmartwychwstałego Chrystusa co niedzielę na 

sumie (w Polsce), śpiewa się pieśni 

wielkanocne.  

 

Święta Wielkanocne Kościół traktuje jako 

centralne całego roku liturgicznego. Bo też 

tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa jest 

uważana nie tylko jako pamiątka 

Chrystusowego zwycięstwa nad śmiertelnymi 

wrogami — piekłem, szatanem i śmiercią, ale za 

apologię samego także Chrystusowego 

Kościoła. Ujął to lapidarnie św. Paweł Apostoł: 

„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne 

jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza 

wiara... Tymczasem jednak Chrystus 

zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co 

pomarli... I jak w Adamie wszyscy umierają, tak 

też w Chrystusie wszyscy ożywieni będą". Tak 

więc słusznie autor komentarza do okresu 

wielkanocnego zauważa, że w Chrystusie 

Zmartwychwstałym skupiają się wszystkie 

uroczystości Kościoła i z tej tajemnicy 

promieniują na inne. 
 

Wielki Post jest wielkim 
pytajnikiem wobec 
naszej codzienności. 
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Wstęp do Mszy świętej: Bóg jest bogaty w miłosierdzie, jest pełen miłości, miłości 

miłosiernej. W swojej hojności zechciał się z nami nią podzielić. „Tak bowiem Bóg umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał 

życie wieczne”  

Dał nam siebie samego, jednak my nie uwierzyliśmy w Jego dobroć! Przybiliśmy Mu ręce do 

krzyża, by już nie uzdrawiały, zakazaliśmy im kochać. Tępymi gwoździami przebiliśmy Mu 

nogi, by już nie chodził naszymi drogami. A On pozwolił się zabić i umarł z miłości do nas, z 

miłości do Ciebie.  

Umarł kiedy powiedzieliśmy Mu , że już Go nie kochamy, że naszą miłością jest ktoś lub coś 

innego. To wyznanie Boga tak zabolało, że aż z bólu umarł na krzyżu.  

Przeprośmy, na początku tej Eucharystii, że bardzo często to Jezusowe „kocham cię” nie 

wzrusza nas i nie pobudza do miłości siebie, bliźniego i Boga. 
 

1. Dziś przeżywamy VII niedzielę zwykłą 

2. W tym tygodniu ( 25 lutego ) przypada Środa Popielcowa. Wraz z tym dniem rozpoczyna 

się 40 – dniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną 

miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych. Zachęcamy wszystkich, aby w 

tym czasie brali chętnie udział w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej, a zwłaszcza w 

Drodze Krzyżowej i w Gorzkich Żalach. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli 

post ilościowy i jakościowy. Wstrzymywanie się od pokarmów mięsnych obowiązuje 

wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, natomiast post ilościowy (czyli tylko jeden posiłek 

do syta w ciągu dnia) obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia, a nie rozpoczęli 

jeszcze 60 – go. Ponadto rodzice powinni zatroszczyć się, aby również ci, którzy z racji 

młodego wieku niezwiązani są jeszcze obowiązkiem postu i wstrzemięźliwości, byli 

wprowadzeni w autentycznego ducha pokuty. Msza święta o godz. 16.00 z posypaniem głów 

popiołem. 

3. W tym tygodniu od Środy Popielcowej do Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu kwartalne dni 

modlitw o ducha pokuty oraz dni modlitw o trzeźwość naszego narodu. 

4. We wszystkie   piątki Wielkiego Postu o godz. 16.00 odprawiać będziemy Drogę Krzyżową, 

a w niedziele  nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 16.00.  

5. W czwartek po Mszy świętej o godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu  

wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego. Wszystkich Parafian serdecznie 

zapraszamy do wspólnej naszej modlitwy. 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Dorocie Łysyganicz i 

Karolinie Smoleńskiej. Na przyszły tydzień  prosimy Panie: Iwonę Caban i Józefę Mikrut. 

7. Intencje mszalne: 
Niedziela (22.01)         - godz.  8

00
   + Józef Krakowski, 

                                     - godz.  11
00

  + Tomasz Hermanowicz w 7 r. śm i + Zdzisław. 

Środa (26.02)              - godz.  16
00  

+ Zofia Lupa. 

Niedziela (01.03)         - godz.  8
00  

Za parafian,
 

    
         - godz.  11

00
  + Zofia Lupa.  

 

 

 

 
 

Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
7 NIEDZIELA  ZWYKŁA     22.02. 2009 

W tym tygodniu imieniny obchodzą : Damian Korżyk, Damian Łysyganicz, Damian 

Guza, Maciej Faran, Maciej Dyrda, Maciej  Żmijewski, Mirosław Konopka, Mirosław 

Majewski. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na godz. 16.00   podczas 

której modlić się będziemy w ich  intencji. 
 

 

 


