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„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jorda-
nu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czter-
dzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła” (Łk

4,1nn)

Zaczyna się Wielki Post i znowu czytamy
Ewangelię o kuszeniu Jezusa. Tak — to jest
Ewangelia. Czyli dobra nowina, dobra tak bardzo,
że aż radosna. Trzeba przyznać, że sceneria tej
opowieści jest baśniowa. Czterdzieści dni postu,
kamienie kuszące chlebem; góra tak wysoka, że
widać z niej wszystkie królestwa świata; na koniec
ten narożnik świątyni, a właściwie przedziwna
podróż do świętego miasta. . . Czy to nie jedna z
baśni? Korci, by i diabła między bajki włożyć. A
jeśli diabła — to może i Jezusa? Stosowny morał z
bajki wysnuć i wrócić do twardej rzeczywistości.
Twardej? A dlaczego twardej? Bo zasłanej kamie-
niami jak owa pustynia. Do rzeczywistości, w której
każdy z nas jest doświadczany na sto różnych
sposobów. Aladyn nie poradziłby sobie w tym
bezwzględnym świecie, w którym niewiele bajkowo
dobrych zakończeń i baśniowych trików. Dlatego
potrzebna nam Ewangelia — dobra i radosna wieść,
że. . . Przede wszystkim, że Bóg chciał przeżyć
ludzkie życie bez reszty. A w tym życiu najbardziej
ludzko-nieludzką dolą jest pokusa. Przypadłość ta
jest nierozdzielnie związana z wolnością. Człowiek
może decydować i człowiek musi wybierać. Może i
musi. . . Jedno wielkie — drugie niezwykle trudne.
Na skrzyżowaniu tego może i musi czyha.. . No
właśnie — coś, czy ktoś? Doświadczenie pokoleń
mówi, że to ktoś wykorzystuje słabość człowieka.
Gdy Bóg stał się jednym z nas, chciał w tym
miejscu ludzkich doświadczeń stanąć. Więcej — On
dlatego stał się jednym z nas, by stanąć właśnie w

tym miejscu. I spotkać się oko w oko z diabłem,
mistrzem w manipulowaniu ludzką wolnością. To nie
bajka. To wielka prawda Ewangelii, że w starciu z
diabłem nie jesteśmy sami. Powiada Pismo Święte:
„�ie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie
mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświad-
czonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z
wyjątkiem grzechu” (Hbr 4,1 5). Czy to nie dobra i
radosna nowina? Że nie jesteśmy sami w tym
najbardziej ludzkim miejscu życia, gdzie możemy
wybierać i zarazem musimy decydować? I że
obecność diabła blednie, bo jest tam z nami Jezus!
Kuszeni — ale nie pokonani! Sceneria ewangelicznej
opowieści przestaje być ważna, skoro jej realizm
sięga samej głębi ludzkich zmagań. Po to jest czas
Wielkiego Postu, by zostawić na boku wiele
ważnych spraw swojej codzienności i pójść na
pustynię. Pójść jak Jezus: w Duchu Świętym. Pójść
tak, jak realia nam pozwalają: w duchu. Bo to i w
domu zostać trzeba, i do pracy pójść — szara
codzienność. Pustynia. Ale duchem i w Duchu
Świętym można na wszystko popatrzyć z boku, do
wszystkiego nabrać dystansu. Przede wszystkim do
samego siebie. I zobaczyć, co nas kusi. I jak.
Próbować rozgryźć zagadkę tego rozstaju dróg, gdzie
móc wybierać i musieć decydować owocuje
kuszeniem. Potrzebny post — odsunięcie tego, co
odsuniętym być może. A jest tego dużo więcej , niż
nam się zdaje. Oczyszczeni, wyzbyci dekoracji i
upiększeń, blisko Jezusa — mamy szansę Ewangelię
uczynić swoją własną, osobistą dobrą nowiną, że
kuszenie nie oznacza przegranej . Że jest początkiem
wzrastania. W miejscu kuszenia diabeł przegrał już
dawno — dokonało się to wtedy, gdy stanął tam
Jezus. Czas teraz na nas, stańmy w miejscu kuszenia
nas i wraz z Jezusem wygrajmy walkę o życie!

„„ PPaanniiee,, oottwwóórrzz wwaarrggii mmoojjee,, aa uussttaa mmoojjee bbęęddąą ggłłoossiićć TTwwoojjąą cchhwwaałłęę .. ”” ((PPss 5511 ,, 1177))
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3 marca w przedszkolu był
bardzo ciekawym dniem. Prócz
tłustego czwartku i odwiedzin
księdza proboszcza odwiedziły nas
panie z Zakładu Gospodarki
Komunalnej czyli pani Maria
Piotrowicz - główna
księgowa oraz pani
Ewelina Szydło -
stażystka.
Opowiedziały dzie-
ciom o segregacji
śmieci, ale wiele
mówić nie musiały
okazało się że nasze
przedszkolaki dosko-
nale wiedzą jak segregować
śmieci. Zostały więc podzielone na
3 drużyny: zielonych, żółtych

i czarnych i miały za zadanie
wrzucać śmieci do odpowiednich
worków zieloni do zielonego, żółci
do żółtego, czarni do czarnego.
Były drobne problemy - np. takie
że przykrywkę plastikową
oddzielamy od metalowej puszki
ale ogólnie poszło bardzo dobrze.
W nagrodę dzieciaki dostały

plakat,
puszkę
na
zużyte
baterie
do
przed-
szkola
a każdy
zawo-

dnik indywidualnie otrzymał smy-
cz, notesik i długopis oraz ulotkę.
Pani Basia oraz pani koordynator

prócz tych samych prezentów co
dzieci otrzymały także przepiękne
kalendarze książkowe. To był
bardzo miły gest ze strony naszych
gości. Dzieci odwdzięczyły się
pięknym bukietem kwiatów z
brystolu, który panie obiecały
zabrać do biura do Czarnej .
Gdy panie już od nas poszły
wybraliśmy się na spacer aby
zobaczyć gdzie stoi niebieski
pojemnik na papier i kartony. Choć
dzieci widziały też że niektóre
papiery można również palić w
piecu.

Karolina Smoleńska

Koordynator Przedszkola

DDzziieeńń BBaabbccii ii DDzziiaaddkkaa
ww pprrzzeeddsszzkkoolluu ww PPoollaanniiee

20 stycznia przedszkolaki
zaprosiły do przedszkola swoje
babcie i dziadków aby wspólnie
świętować ich dzień. Jak zwykle
mamy stanęły na wysokości
zadania i przygotowały pyszny,
słodki poczęstunek. A dzieci wraz
z panią Basią przygotowały
wspaniałe przedstawienie. Były
wierszyki, piosenki i mnóstwo
radości. Były też własnoręcznie
przygotowane prezenty dla dzia-
dków. Jeszcze większą chyba
radość sprawiły konkursy przygo-
towane przez panią Dominikę.
W pierwszym dziadkowie musieli
wykazać się dobrą znajomością

swoich wnuczków bo byli pytani
o ulubiony kolor, zabawkę, owoc,
warzywo, bajkę, drugie imię, datę
urodzin. Potem babcie mierzyły
się w konkurencji , która obierze
jabłko i będzie miała najdłuższą
skórkę. W zabawach i konkursach
pomagała też pani Ania. Była
zabawa w chusteczkę (mam
chusteczkę haftowaną), rozpozna-
wanie wnuczka (babcia lub
dziadek z zakry-
tymi oczami roz-
poznawali swo-
jego wnuczka) i
odnajdywanie
portretu (dzieci
namalowały por-
trety dziadków a
dziadkowie

musieli się na nich rozpoznać).
Przy wszystkich tych zabawach
było mnóstwo radości i fajnej
zabawy.

Karolina Smoleńska

Koordynator Przedszkola

OOggłłoosszzeenniiee!!

Świetlica wiejska w Polanie zaprasza w środę 16 marca o 17.30 na babski wieczór.
W programie przygotowanie ozdób na kiermasz wielkanocny. Można przynieść własne materiały.

Zapraszamy!!!
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8 marca w tym roku
przypadło akurat w ostatki.
Wpadłam na pomysł, że można by
było zorganizować imprezę tylko
dla Pań. Cela opiekująca się
świetlicą ochoczo przystała na ten
pomysł a panie z którymi rozma-
wiałam na temat imprezy też były
do niej pozytywnie nastawione
postanowiłyśmy więc urządzić
sobie zabawę tylko w babskim
gronie. Dzięki uprzejmości księży
oraz Kuby Ostrowskiego który
podłączył nam sprzęt grający
miałyśmy się przy czym bawić.
Impreza była gratis ale trzeba było
przynieść ze sobą „własny bufet”
oraz mieć kwiatowy element stroju
lub dodatek. Od 19 nasza śliczna,
nowo wyremontowana świetlica

zaczęła zapełniać się
dziewczynami i paniami z kwia-
tami we włosach. Zaraz na
początku dziewczyny ustawiły
stoliki tak żeby było dużo miejsca
do tańca, nakryły stoły pyszno-
ściami i ruszyły w tany! Sala
zapełniała się coraz bardziej co
przeszło moje najśmielsze oczeki-
wania bo bawiło się około 40 pań!
Furorę zrobiła Dominika
Podstawska, która uczyła dwóch
ciekawych
tańców.
Trzeba było
wykazać się
spry-tem,
szyb-kością
i gibkością!
Poza tym
było
kółeczko,

pociąg, kaczuszki, makarena.. . .
Istne szaleństwo!
Z początku nieśmiało później
coraz chętniej dziewczyny brały
udział w karaoke. Powstały
ciekawe zespoły i chórki. Objawiły
się nowe talenty może teraz nasz
chór się powiększy!
Zabawa była wyśmienita, powie-
działabym nawet, że pięciogwiaz-
dkowa za rok na pewno ją
powtórzymy choć słyszałam głosy,

że Dzień Kobiet
można obchodzić
nieko-niecznie raz
w roku. Gdy skoń-
czy się post
pomyślimy nad
tym.

Karolina Smoleńska

PPUUSSTTYY��IIAA

"Pustynia" to nie termin geograficzny, to rzeczywistość duchowa. Pustynia jest szkołą zażyłości z Bogiem,
jest milczącą i bezkresną przestrzenią spotkania z absolutem Boga. Na pustyni prawo staje się miłością,
a człowiek odkrywa, że Bóg jest Osobą. Jeśli nie możesz udać się na pustynię, to powinieneś "przygotować sobie
pustynię" w swoim życiu. Zakosztować trochę pustyni, porzucić od czasu do czasu towarzystwo ludzi, szukać
samotności, żeby w ciszy i przedłużonej modlitwie odbudować "tkankę" swojej duszy. Jest to niezbędne. I takie
jest również znaczenie "pustyni" w twoim życiu duchowym. Pustynia nie oznacza nieobecności ludzi, lecz
obecność Boga. Pustynia jest przestrzenią dla duszy, jest wiarą przeżywaną bez granic, jest upojnym miejscem dla
spotkania z Duchem i jest zapowiedzią Ziemi Obiecanej . Na pustyni przeżywamy prawdziwą próbę wiary, noc
ciemną, ale także olśniewające zwycięstwo Boga nad człowiekiem.

PPOOWWRROOTTYY

Stale boimy się czegoś z zewnątrz nas. Dzieci boją się ciemnego pokoju, kota syjamczyka, który ma
czerwone oczy i rzuca się na człowieka; pewien profesor bał się konia, że kopnie go w czasie wakacji. Boimy
się rzeczy małych, dużych, chorób, raka; w czasie okupacji niemieckiej baliśmy się Niemców, w czasie
okupacji komunistycznej baliśmy się komunistów. Na pewno zagrożenia z zewnątrz są, ale na dobrą sprawę
mamy bać się samych siebie. To my jesteśmy straszydłami. Stale wyrywamy się Bogu, wyrywamy się
z kochającej nas ręki. Diabeł to jest ten anioł, który wyrwał się z ręki Pana Boga. Wyrwał się sam.
Odrywamy się stale, ale wciąż mamy powracać. Życie we wnętrzu jest stałą walką, stałym odchodzeniem
i przychodzeniem do Boga. Nie potrafi my inaczej . Od Boga odrywa nie tylko grzech, ale zmęczenie, głupota,
fantazje. Nawet modlitwa jest walką. Człowiek walczy ze zmęczeniem, by nie spaść z klęcznika, nie myśleć
w czasie modlitwy o czymś innym. Nigdy nie można być pewnym samego siebie. Święty Piotr był tak pewny,
że nigdy nie zgrzeszy, a zgrzeszył.

Powracanie jest najważniejsze: rachunek sumienia, spowiedź, wzruszenia, świąteczny dar łez, rachunek
sumienia, spowiedź, . . .



1. Dzisiaj pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy
Popielcowej Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa
Ojca Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do
bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia
serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich
wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój
i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby
owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się
lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie
przepraszają, oraz za pokój na świecie.

2.Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą
i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki
w naszym kościele o godz. 1 7.30 odprawiamy Drogę Krzyżową, a w niedziele o godz. 1 7.00
Gorzkie Żale. Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich Parafian:
dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych
postanowieniach na Wielki Post.

3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa
ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze Krzyżowej , a także
w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie przynajmniej
trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

4.W sobotę, 1 9 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go
patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia
przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców
z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy
wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do
godnego życia, warto zwracać się o pomoc do świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta,
ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej
śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego
wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom; Koncewicz Grażynie
i Koncewicz Lucynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Krowiak Zofię i Caban Annę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
I �IEDZIELAWIELKIEGO POSTU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Bożena Domańska, Bożena Wiercińska, Bożena Tarnawska, Zbigniew Hermanowicz, Zbigniew Ahn,

Zbigniew Łysyganicz, Patryk Koncewicz, Bogdan Mikrut, Bohdan Tarnawski, Bogdan Ścibor, JózefDaniłów,
JózefGranat, JózefMyłek, JózefOskoryp, JózefPawełkiewicz, JózefPisarski, Józefa Krakowska,

Józefa Mikrut, Józefa Krakowska.
Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 7:00
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