
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

 

(Mk 1,1-8) 

Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, 

Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka 

Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego 

przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę 

Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan 

Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 

Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz 

wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i 

przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, 

wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił 

odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 

około bioder, a żywił się szarańczą i miodem 

leśnym. I tak głosił: Idzie za mną mocniejszy 

ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się 

schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. 

Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was 

będzie Duchem Świętym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T Y G O D N I K     P A R A F I I      P R Z E M I E N I E N I A     P A Ń S K I E G O 
 

W   P O L A N I E     R O K  XVI   2 0 0 8   N R  45  (510) 

7 grudnia 2008 

II NIEDZIELA 

ADWENTU      Rok B 

 

„Otoczmy troską życie” 
 

SZCZĘŚĆ BOŻE!  

         Za nami pierwszy tydzień Adwentu. Rozstaliśmy się z Chrystusowym: „Uważajcie i 

czuwajcie... Bo nie wiecie kiedy pan domu przyjdzie...” Oczekujemy i wołamy „Marana Tha!” 

„Przyjdź, Panie Jezu”, bo Adwent to czekanie na Boga. W drugą niedzielę Adwentu dotrze do nas 

głos z dalekiej Judzkiej pustyni. Głos, wobec, którego nie można przejść obojętnie. Dotrze do nas 

głos, który ciągle niepokoi! Usłyszymy SŁOWO Wielkiego Proroka Adwentu zachęcające nas, 

abyśmy „PRZYGOTOWALI DROGĘ PANU”. Zróbmy wszystko, aby to wołanie do nas dotarło; 

pozwólmy się zaniepokoić wołaniem Jana Chrzciciela. Chodzi o to, aby zjawiający się 

niespodziewanie Chrystus nie narobił nam kłopotu.  

Adwent to czekanie na Boga. To czas wielkiej nadziei.  

Zapewniam o modlitwie i serdecznie pozdrawiam  ks. Ryszard Kempiak SDB 
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Otwarcie przedszkola 
 

W dniu 7 listopada miało miejsce oficjalne 

otwarcie nowego przedszkola w Polanie. 

Przedszkolaki mogły wreszcie przenieść się 

do nowo wyremontowanego lokalu w 

dawnym mieszkaniu pana Franciszka Żytko 

przy świetlicy. Prócz wielkiego otwarcia 

dzieci miały też drugie święto- pasowanie na 

przedszkolaka. Swoją obecnością uroczystość 

zaszczycili: Wójt gminy Czarna pan Marcin 

Rogacki, Ksiądz Proboszcz Stanisław Lasak, 

Ksiądz Dyrektor Krzysztof Rodzinka, radny 

Stanisław Myśliński, dyrektor GOK u w 

Czarnej Urszula Pisarska, instruktor świetlicy 

w Polanie- Czesława Pisarska- Gazda, 

koordynator przedszkola- Karolina Smoleńska 

oraz oczywiście rodzice naszych milusińskich. 

Po powitaniu wszystkich gości przez 

nauczycielkę panią Basię Michno nastąpił 

bardzo ważny moment przecięcia wstęgi przez 

Wójta, panią koordynator i panią 

nauczycielkę. 

Wreszcie można było wejść do pięknego i 

bardzo przytulnego wnętrza. 

Tu nastąpiło poświęcenie sali przez Księdza 

Proboszcza ks. Stanisława Lasaka, który 

również podarował do przedszkola przepiękny 

krzyż z drzewa oliwkowego. Później 

Proboszcz podziękował Wójtowi za 

wyremontowanie nowego lokalu przedszkola. 

Wójt z kolei podziękował księdzu 

Proboszczowi, pani nauczycielce i pani 

koordynator. 

A Proboszczowi było za co dziękować, Gdyby 

nie on nasze nowe przedszkole nie 

wyglądałoby tak pięknie. Proboszcz całym 

sercem zaangażował się w remont, którego 

bardzo doglądał a przede wszystkim 

podarował mnóstwo potrzebnych materiałów, 

czym wspomógł gminę. Z tego miejsca 

jeszcze raz pragniemy mu gorąco 

podziękować za jego dobroć. 

Po tych wszystkich miłych słowach 

podziękowania przyszedł czas na występy 

dzieci a następnie na kolejny ważny moment- 

pasowanie na przedszkolaka. Dzieci zostały 

poddane pewnemu testowi umiejętności i tym 

oraz występami artystycznymi udowodniły że 

teraz już naprawdę zasługują aby nazywać je 

prawdziwymi przedszkolakami. Wójt dokonał 

uroczystego pasowania zaczarowanym 

ołówkiem i wręczył dzieciom prezenty. Od 

swojej pani dostały pamiątkowe dyplomy a od 

rodziców kolejne prezenty. 

A przedszkole wzbogaciło się o zegar 

podarowany przez Wójta, który według jego 

słów ma odmierzać miły czas spędzony w 

przedszkolu i zapewnić kontynuację projektu 

dzięki któremu mamy nasze przedszkole. 

Ależ to była radość! Tyle szczęścia naraz! 

Dzieci również obdarowały pana Wójta, księdza 

Proboszcza i panią koordynator własnoręcznie 

wykonanymi upominkami- jesiennymi 

bukietami i orderami uśmiechu! Przekazały 

również taki podarunek sekretarz gminy pani 

Małgosi Bartnik, która również była zaproszona 

lecz nie dojechała na uroczystość. 

Po części oficjalnej nastąpiła już mniej 

oficjalna- przepięknie przygotowany przez 

rodziców poczęstunek. Czego tam nie było- 

sałatki, szaszłyki owocowe i jeż z szaszłykami 

już bardziej na ostro, pomidorki z sałatką, 

pyszne ciasta i inne cuda. Aż szkoda było jeść 

aby nie popsuć tej pięknej kompozycji. Na 

poczęstunek dołączyli także panowie z ekipy 

remontowej. 

Uroczystość była przepiękna i doskonale 

przygotowana dlatego pozostanie na długo w 

naszej pamięci. 

Karolina Smoleńska 

Koordynator przedszkola 
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Zawartość Adwentu w Adwencie 

ks. Tomasz Jaklewicz  

Właściwie wszystko nadaje się do sprzedania 

w wersji świątecznej. Z roku na rok działania 

marketingowe stają się coraz bardziej 

agresywne. Kreowanie świątecznego klimatu 

zostało wprzęgnięte w mechanizm napędzania 

apetytu. Spece od reklamy wykorzystują bez 

skrępowania świąteczne symbole, których 

pochodzenie jest przecież na wskroś religijne. 

Mniej lub bardziej dyskretnie wmawia się 

ludziom, że im więcej kupią tym lepsze będą 

mieli święta.Coraz więcej ludzi ma tego 

dosyć. W mediach (także świeckich!) 

pojawiają się apele: Zostawcie nam święta! 

Nie zamieniajcie najpiękniejszej tradycji w 

jakieś gigantyczne marketingowe widowisko! 

Przecież po dwóch miesiącach będziemy mieli 

serdecznie dość świąt, zanim się naprawdę 

zaczną! To zdrowy odruch obronny. Czujemy 

wyraźniej, że cały ten marketingowy 

mechanizm powoduje zagubienie smaku 

świętowania. Zamienia święta ducha w święta 

brzucha.  

Nie dajmy się zwariować! 
Co my, katolicy, powinniśmy robić? 

Apelować do handlowców, aby zachowali 

umiar. Kiedy parę lat temu jeden z zachodnich 

dyktatorów mody ozdobił jakieś damskie 

ciuchy wersetami z Koranu, muzułmanie od 

razu narobili hałasu. Cała kolekcja musiała 

zostać wycofana. Dlaczego nikt nie reaguje, 

kiedy w reklamy wplata się słowa z 

Ewangelii, a kolędami zachęca do kupowania 

kiełbasy?. Trzeba jednak jasno stawiać 

sprawę. To są nasze – chrześcijańskie święta! 

Pełne ciepłych, pozytywnych, ogólnoludzkich 

emocji, ale ich sednem są treści duchowe, 

religijne. Handlowcy, zawłaszczając coraz 

agresywniej bożonarodzeniowe symbole i 

znaki, pozbawiają je istotnej treści. Prowadzą 

do ich zbanalizowania. Mikołaj już nie 

kojarzy się ani ze świętością, ani z dyskretną 

dobroczynnością. Kto dziś pamięta, że 

choinka jest symbolem biblijnego drzewa 

życia? Protesty czasami przynoszą efekt. W 

jednym z supermarketów na Śląsku ludzie 

zwracali uwagę właścicielom, że koniec 

listopada to zdecydowanie za wcześnie na 

puszczanie kolęd. W wyniku tej interwencji 

muzyka została zmieniona. Nie pozwólmy 

wciągnąć się w zwariowaną spiralę 

bezsensownego nieraz kupowania. 

Oczywiście trzeba zrobić świąteczne zakupy. 

Prezenty są ważne, a także to, co na stole. 

Chodzi jednak o właściwe rozłożenie akcentów. 

Święta są po to, aby zaspokoić głód serca, a nie 

żołądka. 

Protest Jana Chrzciciela 

Czekanie nie oznacza bierności, ale przeciwnie 

– pracę nad sobą. Chodzi o właściwe 

nastawienie swojego wnętrza. Nie jest 

przypadkiem, że adwentowym prorokiem jest 

Boży "twardziel”, asceta żyjący na pustyni – Jan 

Chrzciciel.  

Życie Jana było radykalnym znakiem 

sprzeciwu. Było protestem przeciw światu, 

który przestał szukać Boga, przeciw religijności 

sprowadzonej do martwego rytuału, przeciw 

ciasnocie serca, przeciw wygodnictwu, które 

zabija ducha. Jan był także wezwaniem: 

potrzebujesz pustyni, czyli oderwania od 

codziennego zgiełku; pragniesz ciszy, 

samotności, oczyszczenia, odkrycia na nowo 

prawdy o sobie. 

Adwent jest czasem ascezy. Sens tego słowa 

został zniekształcony przez wieki, ale 

podstawowa intuicja jest wciąż aktualna. 

Człowiek potrzebuje czasu pustyni. Nie w 

sensie pogardy dla świata czy ucieczki od 

obowiązków. Pustynia jest potrzebna, aby 

wyprostować pokręcone drogi życia. Pustynia 

oczyszcza, pozwala dotrzeć do tego, co 

naprawdę ważne. Pustynia pozwala odkryć, że 

jestem zależny tylko od Boga, czyli tylko On 

jest mi potrzebny. Bóg sam wystarczy!  

Adwent człowieka, Adwent Boga 

Sensem Adwentu nie jest samo tylko 

przygotowanie do świąt. Ma on nam pomóc w 

zrozumieniu, że całe ludzkie życie jest 

adwentem – że potrzebujemy Zbawiciela i że 

jest nim Jezus Chrystus. Nasze życie nie nasyci 

się konsumpcją, posiadaniem. Adwent 

przypomina, że nie tutaj jest nasza prawdziwa 

ojczyzna.  

"Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek 

poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe. A 

ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, 

więc ludzie nie mają przyjaciół” – mówi lis do 

Małego Księcia. Nie ma magazynów z 

przyjaciółmi. I całe szczęście. Nie ma także 

magazynów z udanymi świętami. Nie można 

kupić szczęścia. Święta mają w sobie raczej coś 

z daru. Przeżyć dobrze Adwent – oznacza 

przygotować się na przyjęcie daru. Jest jeszcze 

jeden Adwent. To Adwent samego Boga. On 

także na nas czeka. 
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Wstęp do Mszy świętej Dzisiaj, w drugą niedzielę adwentu przypominamy, jak 

ludzkość czekała na Zbawiciela. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu 

— Jana Chrzciciela prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się 

uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Bóg. 

 
1. Dziś druga niedziela adwentu. Taca dzisiejsza jest przeznaczona na pomoc Kościołowi na 

Wschodzie. Na Mszy świętej o godz. 11.00 zostaną poświecone opłatki, które Rada 

Parafialna zaniesie je do naszych domów. Ofiary złożone z tej okazji będą przeznaczone na 

budowę naszego kościoła. Każda rodzina będzie mogła zakupić świecę wigilijną 

„Caritasu”. Dochód ze sprzedaży świec będzie przeznaczony na pomoc potrzebującym 

dzieciom. Po Mszy świętej o godz. 11.00 zmiana Tajemnic Żywego Różańca. 

 

2. W poniedziałek (8.12.) Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – oddajemy cześć 

Matce Najświętszej, która wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna, została zachowana od 

skazy grzechu pierworodnego i zachowała dziewiczą czystość. Dlatego w tym dniu 

uczestniczymy we Mszy świętej, która będzie odprawiana w naszym kościele o godz. 9.00 

Msza św. szkolna na którą zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież naszej szkoły oraz ich 

rodziców, i o godz. 16.00 . W związku ze świątecznym charakterem tego dnia 

powstrzymajmy się od prac niekoniecznych.  
 

3. W sobotę (13.12.) wspomnienie św. Łucji; dziewicy i męczennicy.  

 

4. W  tym roku przypada przygotowanie i udekorowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia 

Paniom: Barbarze Korżyk, Genowefie Borzęckiej, Annie Chmiel, Annie Daniłów, Agnieszce 

Oskorip, Janinie Oskoryp.  

 

1. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Kazimierze Buć i Annie 

Rzeszowskiej. Na przyszły tydzień  prosimy Panie: Zofię Daniłów i Małgorzatę Plucińską. 

 

2. Intencje mszalne: 
Niedziela (7.12)          - godz.  8

00
     

- godz. 11
00

    + Bronisław Latawiec od nauczycieli naszej 

szkoły  

Niedziela (14.12)          - godz. 8
00

     + Marian Ścibor w 18 rocz. śmierci 

 - godz. 11
00 
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Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA ADWENTU      7.12.2008 

W tym tygodniu imieniny obchodzą    Maria Daniłów, Wiesław Caban, Wiesław 

Krakowski, Aleksandra Oskorip, Aleksandra Podraza. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. 

w piątek  podczas której modlić się będziemy w ich  intencji. 

 

 

 


