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Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest
dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie to jest jedynie wstępem
do tego, co jest sednem działania Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy tak, abyśmy byli w stanie dostrzec,
kim On jest, i odkryć Jego prawdziwą naturę i posłannictwo. Niewidomemu się to udaje. Na samym początku widzi
w Nim zwyczajnego człowieka (Człowiek, którego nazywają Jezusem, zrobił błoto [i] nałożył na moje oczy), a następnie wyznaje: On jest prorokiem, i zostaje Jego uczniem
(Może i wy chcecie zostać Jego uczniami?). Na koniec oddaje Mu pokłon, uznając w Nim Syna Człowieczego. Tak
więc od duchowej ślepoty stopniowo doprowadzony zostaje
do światła wiary. Każdy z nas musi przejść podobny proces
duchowego oświecenia. Prośmy więc Boga, aby otworzył
nasze oczy.
Panie, Ty jesteś światłością świata. Otwórz nasze
oczy, abyśmy mogli ujrzeć Twoje światło, i prowadź nas
ku pełniejszemu poznaniu Ciebie.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Boga nie należy pytać „dlaczego?”.
Bogu należy mówić: „Bądź wola Twoja”.”
Ks. Jan Twardowski
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Spotkanie patriotyczne ,,Polana śpiewa żołnierzom wyklętym’’
Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy
Pozostał po nich w kopnym
śniegu
Ich gniew, ich rozpacz i ślad
wilczy.
Powyższe słowa Zbigniewa Herberta, które widniały na świetlicy w Polanie
w dniu spotkania (19 marca),
trafnie opisują żołnierzy wyklętych, którym, to spotkanie,
zostało poświęcone. Z kolei,
gałęzie brzozy znajdujące się
na scenie i obok niej, jako elementy dekoracji, słusznie nawiązywały do miejsca bytowania żołnierzy – którym był
las. Tak więc, już poprzez sam
wystrój mogliśmy się jakby
przenieść w czasie do okresu
po II wojnie światowej, gdy
żołnierze działali w podziemiu
niepodległościowym, o czym
przypomniał ks. dyrektor Jarosław Wnuk witając zebranych
na świetlicy. Ks. dyrektor
oświadczył także, że spotkanie
to jest potrzebą serca, aby
trwała pamięć i oddawano
cześć tym żołnierzom. Szczególne zasługi dla ojczyzny
wnieśli rotmistrz kawalerii
Wojska Polskiego Witold Pilecki, o czym przypomniała p.
Hanna Myślińska, i pułkownik Łukasz Ciepliński, którego
grypsy przytoczył absolwent
naszej szkoły Witek Michno,
a o którym opowiadał także
nasz absolwent Miłosz Smoleński. Witold Michno, jak
również Joanna Stępniewska

i Zofia Myślińska z kl. II gimnazjum, złożyli także formułę
przysięgi wierności ojczyźnie,
którą składali żołnierze a która, jak wspomniał Miłosz, nie
pozwoliła im oddać broni. Co
więcej, krótką charakterystykę
działalności zbrojnej żołnierzy
obejrzeliśmy w dwóch projekcjach filmów ukazujących ich
opór wobec sowietyzacji Polski i podporządkowaniu się
ZSRR i ich służbom w Polsce.
Żołnierze Ci nie mogli pogodzić się z powojenną sytuacją
w Polsce, za co spotkał ich
tragiczny los. Pamięć o nich
jednak nie zaginęła, wbrew
staraniom polskiej władzy komunistycznej, i od 2011 roku
dzień 1 marca jest świętem
państwowym jako Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które obchodzone jest
corocznie. Tegoroczne obchody stały się także udziałem
naszej szkoły, którą tego dnia,
na warszawskich uroczystościach, reprezentowali ks. dyrektor Jarosław Wnuk, p. Hanna Myślińska oraz uczniowie
Karolina Oskorip (III gimnazjum), Zofia Myślińska, Joanna Stępniewska i Aleksandra
Oskorip (II gimnazjum).
Kolejnym punktem programu, a zarazem jego główną częścią, były śpiewy piosenek patriotycznych w wykonaniu uczniów naszej szkoły.
Uczniowie, ubrani w stroje
wojskowe,
niektórzy ze
sprzętem wojskowym, występowali w poszczególnych kla-

sach. I tak, usłyszeliśmy znane
piosenki, takie jak: Marsz
strzelców (II SP), Szara piechota (II i III SP), Ułani, ułani
(III SP), O mój rozmarynie (II
i III SP), Przybyli ułani (II
SP), Dziewczyna z granatem,
Pałacyk Michla i Warszawskie
dzieci (V SP). Natomiast,
w solowym występie, Zosia
Myślińska z kl. II gimnazjum,
wykonała utwór pt. Tak, jak
ptaki. Wszyscy występujący
uczniowie otrzymali gromkie
brawa od publiczności oraz
pamiątkowe dyplomy i upominki.
Szczególne podziękowania za organizację wydarzenia należą się p. Hannie
Myślińskiej oraz ks. dyrektorowi Jarosławowi Wnukowi.
Dziękujemy również p. Piotrowi Florkowi za przygotowanie uczniów do śpiewów, p.
Bernadecie Szkarłat za przygotowanie dyplomów oraz
nagłośnienia, Oli Wiercińskiej
– naszej absolwentce – za
przepiękny plakat będący
głównym elementem w dekoracji, a panu sołtysowi wsi
Polana - Władysławowi Wiercińskiemu, za udostępnienie
strażackiego agregatu prądotwórczego, dzięki czemu to
spotkanie mogło się odbyć.
Radosław Pasławski
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Nie zamykajmy serc
Zbawienia nadszedł czas
Gdy Chrystus puka w drzwi
Może ostatni raz.

Termin: 01-04 kwietnia 2017 r.
Miejsce: kościół parafialny w Polanie
Plan rekolekcji:


01 kwietnia (sobota) 2017 r.
17.00 - Msza św., w sposób szczególny zapraszamy młodzież.



02 kwietnia (niedziela) 2017r.
8.00 i 11.00 - Msze św. z nauką ogólną,
17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.



03 kwietnia (poniedziałek) 2017 r.
17.00 - Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
przez ks. bp Stanisława Jamrozka.



04 kwietnia (wtorek) 2017 r.
17.00 - Msza św. z nauką ogólną, a po niej parafialna Droga Krzyżowa
drogami Polany.

IV NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy
kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa
wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

2.

Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult
rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym
i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom.

3.

Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do
odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do
korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze
wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego
sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.

4.

W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak
skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej
Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech
wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza
dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi.

5.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą
wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu
Maryi – najlepszej z matek.

6.

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się 01 kwietnia (sobota) Mszą św.
o godz. 17:00, na którą w sposób szczególny zapraszamy młodzież.
W niedziele (02 kwietnia) Msze św. z nauką ogólną o godz. 8.00 i 11.00,
o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W poniedziałek
(03 kwietnia) wizytacja ks. Bp Stanisława Jamrozka, na Mszy św.
o godz. 17.00 ks. Biskup udzieli Sakramentu Bierzmowania. We wtorek
(04 kwietnia) Msza św. o godz. 17.00 z nauką ogólną a po niej parafialna
Droga Krzyżowa, przejdziemy przez Hawaje.

7.

W najbliższą niedzielę (02 kwietnia) będzie można nabyć palmy i kartki
wielkanocne ręcznie wykonane przez uczniów naszej szkoły.

8.

W niedzielę 9 kwietnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Polanie odbędzie się
kiermasz wielkanocny połączony z kiermaszem książek. Zespół Szkół
Salezjańskich serdeczne zaprasza.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Grażyna Borzęcka, Grażyna Pochyła, Irena Ścibor, Irena Łysyganicz.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

