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złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła.
Zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali się
IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest kwiatami symbolizującymi piękno, ale i ból cierpienia.
niedzielą Laetare. Jej nazwa pochodzi od słów antyfony
Inna nazwa tej niedzieli to „Niedziela matczyna”. Dla
na wejście:
chrześcijan ta niedziela upamiętniała nie tylko
macierzyństwo ludzkie, ale także macierzyństwo
Laetare, Ierusalem: et conventum facite,
Kościoła oraz matczyną godność Najświętszej Maryi
omnes qui diligitis eam:
Panny. Zwyczaj ten nawiązuje do fragmentu z czytania
gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis:
z Listu do Galatów 4,26: „ […] górne Jeruzalem cieszy
ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis
się wolnością i ono jest naszą matką.” Tradycyjnie
vestrae.
w tym dniu służba otrzymywała dzień wolny, by udać
się do swojego kościoła parafialnego, często z rodzina(Raduj się, Jerozolimo,
mi. Ze względu na obciążenie pracą, był to jeden z niezbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie.
wielu dni w roku, kiedy cała rodzina mogła spotkać się
Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,
razem. Liturgia Laetare zwyczajowo obchodziło się
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.)
więc w kościele parafialnym, gdzie przynoszono kwiaty
„Raduj się, wesel się Jerozolimo”. To wezwanie do jako wyraz wdzięczności za „duchowe macierzyństwo”
radości wydaje się czymś niezwykłym, jeśli zważymy (później był to też dzień wręczania kwiatów matkom).
na fakt, że właśnie jesteśmy na półmetku Wielkiego „Niedziela Matczyna” jest nadal obchodzona w krajach
Postu. A jednak – w tym czasie pokuty słyszymy nawo- anglosaskich (szczególnie w Irlandii) jako dzień matki.
ływanie do tego, by się radować. Kościół odpowiada na Warto też wspomnieć, że w starożytności obchodzono
to wołanie. Dziś kapłani przyodziewają różowe szaty, w tym dniu święto boginii-matki Kybele.
porzucają wielkopostny fiolet. Dziś też można ozdabiać
ołtarz kwiatami i podczas liturgii używać instrumentów Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to także "Niedziela
wytchnienia". Ostry rygor postny był tego dnia łagodzomuzycznych.
ny. W nawiązaniu do czytanego w liturgii słowa ewanTradycja niedzieli Laetare sięga do początków chrześci- gelicznego fragmentu o nakarmieniu głodnych tłumów
jaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas chlebem i rybami, nazywano ten dzień również "Niepokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli dzielą pięciu bochenków". Ewangelia mówi tego dnia o
dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była opiece Chrystusa nad Kościołem podążającym drogą
postu. Opowiada również o ludziach, którzy doświadwięc ostatnim dniem radości.
czywszy cudu, chcieli obwołać Jezusa królem, On jedOd XVI wieku tego dnia, zwanego również „Niedzielą nak „odszedl sam jeden na górę”. Kościół przypomina
Róż”, w Rzymie w Bazylice św. Krzyża papież święcił to wydarzenie jako na kolejny znak, ukazujący, na czym
polega prawdziwe królowanie Chrystusa.

NIEDZIELA RADOŚ CI - LAETARE

„ Tak Bó g um iło wał świat, że dał swo jego Syn a Jedn o ro dzo n ego ;
każdy, kto w iego wierzy, m a życie wieczn e. ” (J 3, 1 6)
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Nowy pomnik na grobie ks. Franciszka Glazera,
proboszcza Polany w latach 1 9 3 4-1 9 45 .
Przedsięwzięcie odnowy nagrobka księdza
Glazera zapoczątkował mieszkaniec Nowej Wsi
Grodziskiej, Rysiek Zatwarnicki syn Józefa
i Bronisławy z domu Kowalczyk. Najpierw
zorganizowano zbiórkę pieniędzy na ten cel wśród
zainteresowanych, byłych mieszkańców Polany. Datki
płynęły z Białej, Chojnowa, Złotoryji, Bolesławca,
Wojcieszyna, a nawet Wrocławia. W sierpniu mieszkańcy Nowej Wsi zorganizowali u siebie festyn, na
którym zebrano ponad trzy tysiące złotych. Koszt
budowy nowego pomnika to sześć tysięcy złotych.
Pomnik został wykonany przez rzemieślnika
z Kamiennej Góry. Duży wkład pracy własnej wnieśli
mieszkańcy Nowej Wsi.
Na nowym nagrobku, ufundowanym w 60 rocznicę
śmierci, odtworzono taki sam napis jaki był na
wcześniejszym lastrykowym pomniku:
Ś.P.
KS. FRANCISZEK
GLAZER
ur. 18.09.1906
zm. 30.08.1951
WIERZĘ W ZMARTWYCHWSTANIE
MODLIŁEM SIĘ ZA WAS
DZISIAJ WAS PROSZĘ O MODLITWĘ
BYŁY PROBOSZCZ POLANY

Wśród Nas nr 12/2012
Parafialnym p.w. Matki Boskiej Anielskiej 17 września
2011r. koncelebrowaną Mszą Świętą o godz. 16.00, pod
przewodnictwem ks. Krzysztofa Rutkowskiego
Kanonika Kapituły Św. Krzyża (byłego proboszcza
Nowej Wsi); z udziałem ks. kanonika Tadeusza
Szczepaniaka obecnego proboszcza parafii Nowa Wieś
Grodziska, ks. Krzysztofa Bojko proboszcza parafii
Biała, ks. dziekana Wiesława Pisarskiego syna
Stanisława Pisarskiego ("Piecha") oraz ks. Ryszarda
Hajduka urodzonego i dorastającego w Sanoku,
będącego przez wiele lat kustoszem Kaplicy św.
Faustyny w Wilkowie koło Złotoryji. Po zakończeniu
mszy, uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny, tam
z udziałem pięciu kapłanów dokonano uroczystego
poświęcenia nowego pomnika na grobie ks. Franciszka
Glazera. Wykonano pamiątkowe zdjęcia przy grobie
a następnie wszyscy udali się do świetlicy na
poczęstunek.
Przy śpiewie "Polanek" długo wspominano stare, dobre
dzieje.
Mirosław Kamiński z Chojnowa

Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się w Kościele

Droga krzyżowa w wykonaniu róż różańcowych
naszej parafii
Tym razem w piątek 9 marca drogę krzyżową
w kościele przygotowali pod przewodnictwem księdza
Damiana członkowie róż różańcowych naszej parafii.
Z wielkim wzruszeniem czytali głębokie i mądre
rozważania przygotowane specjalnie na ten dzień.
Czytali Katarzyna Hermanowicz, Halina Bakalarz,
Maria Maruszczak, Anna Stępniewska, Lena

Wiercińska, Anna Rzeszowska, Michał Krakowski, Jan
Konopka, Andrzej Majewski i Witold Smoleński.
Kolejne nabożeństwa drogi krzyżowej mają być
przygotowywane przez inne grupy naszej społeczności ministrantów, harcerzy, chór itp.
Takie osobiste zaangażowanie na pewno
pozwoli na głębsze przeżywanie okresu Wielkiego
Postu.
Karolina Smoleńska

Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna
prawdy ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć
z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. (...)

Jan Paweł II
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Polański Dzień Kobiet

W tym roku 8 marca wypadło niestety już
w poście więc nie można było powtórzyć
zeszłorocznych szaleństw a szkoda! Pozostał spokojny
wieczór filmowy w świetlicy. Nie cieszył się on tak
dużym powodzeniem jak zeszłoroczna impreza
taneczna, na wspólne spotkanie zdecydowało się tylko
kilka Pań. Oglądałyśmy komedię "Och Karol 2",
w planie był jeszcze conajmniej jeden film, ale okazało
się że ważniejsze jest wspólne spotkanie i rozmowy.
Widocznie raz w roku to za mało, można by było
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spotykać się częściej, dobrze by było gdyby w naszej
świetlicy zaczęło coś dziać się w tym kierunku.
Karolina Smoleńska

Kontynuacj a proj ektu " Ocalić od zapom nienia

we na dawnym placu kościelnym, wydanie pocztówek,
mapy "Śladami przodków" oraz zorganizowanie
dziedzictwo Po lan y"
konkursów - plastycznego, fotograficznego oraz historyW roku 2009 wzięliśmy udział w programie cznego dla dzieci i młodzieży.
Działaj Lokalnie i zrealizowaliśmy projekt "Ocalić od Bardzo byśmy chcieli, aby w tym roku się udało.
Karolina Smoleńska
zapomnienia dziedzictwo Polany". Skupiał się on
głównie na pracach na dawnym placu kościelnym renowacji nagrobków, oczyszczeniu terenu, wykonaniu
tablicy informacyjnej. Odbył się także konkurs
historyczny dla dzieci i młodzieży, wykonaliśmy foldery
oraz zorganizowaliśmy wystawę fotografii. W kolejnej
edycji programu w roku 2010 zabrakło nam dosłownie
jednego czy 2 punktów a złożony przez nas projekt
znalazł się tuż pod listą rankingową. W tym roku
chcemy ponownie ubiegać się o dofinansowanie.
Odbyły się już dwa spotkania w grupie inicjatywnej wsi
Polana. Planujemy remont dzwonnicy, prace porządko-

Przedstawienie z j ęzyka angielskiego klasy VI
Dnia 13 marca na porannym słówku uczniowie
klasy VI SP wykonali inscenizację przedstawienia w
języku angielskim odgrywając między sobą role. Całość
przedstawienia nawiązywała do sytuacji mającej
miejsce w sklepie, gdzie klienci, po kolei, byli
zniechęcani do kupna pomarańczy przez niekompetentnego sprzedawcę. Owy sprzedawca mówił jedynie to,
co nakazał mu szef, nie dodając nic od siebie, co

przybierało sztuczny i komiczny charakter. W rezultacie, wygladający na podejrzanego sprzedawca, zostaje
wyprowadzony przez policjanta, dziękując mu za to,
gdyż rolą sprzedawcy jest być uprzejmym i miłym.
Przedstawienie zostało należycie wykonane przez
aktorów, co spotkało się ze zrozumieniem widowni,
którzy bezbłędnie odpowiadali na pytania dotyczące
akcji tej sztuki.
Radosław Pasławski

Podziękowanie za S ylwestra
Organizatorzy Sylwestra informują, iż dochód z tej imprezy wyniósł 2040 zł i został przekazany na
zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Polanie. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy
kupując bilety i uczestnicząc w zabawie przyczynili się do tego zakupu, który był bardzo potrzebny.
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
IVIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Niedziela dzisiejsza – Niedziela Laetare – pomaga bez rozpaczy, z rozwagą spojrzeć na kolejny
etap wielkopostnego skupienia.
2. Msze Święte w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8.00 , 11.00, 17.30. Gorzkie Żale
o godzinie 17.00. Za pobożny udział w „Gorzkich Żalach” i „Drodze Krzyżowej” odprawianych
w kościele można dostąpić odpustu zupełnego.
3. Jutro, 19 marca, przypada uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
i opiekuna Jezusa. Na Mszę Świętą w tę uroczystość zapraszamy szczególnie mężczyzn, bowiem
święty Józef jest ich wspaniałym patronem i opiekunem.
4. W piątek o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa.
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Maj Danucie i Buć Kazimierze.
Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Wiercińską Lenę i Myślińską Hannę.

Po tępien ie
Są takie słowa, których unikamy. Czynimy to nie z tego powodu, że brzmią nieładnie, ale nie znamy ich
znaczenia lub nie do końca wierzymy w to, co mówią inni, gdy ich używają. Do takich słów należy słowo
„potępienie”. W informacjach radiowych czy telewizyjnych bywa ono używane w formie: „Papież potępił…”
lub „Biskupi potępili…”.
Kościół naucza z miłością, ale często też wyraża swój niepokój czy sprzeciw. Istnieją takie zaszłości
historyczne, które sprawiają, że niektóre słowa są ściśle nacechowane i dlatego konieczne jest subtelne
rozróżnienie. Pamiętajmy: „Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby go potępił…”.
Panie Jezu, który znasz tajemnicę Słowa, spraw, aby ludzie troszczyli się o kulturę języka
i o adekwatność i prawdę w wypowiedzi. iech to, co mówią, podlega rozsądnej ocenie rozumu. iech słowa
nie będą lekceważone i wypowiadane obojętnie i nieodpowiedzialnie.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Bogdan Mikrut, Bohdan Tarnawski, Bogdan Ścibor, JózefDaniłów, JózefGranat, JózefMyłek, JózefOskoryp,
JózefPawełkiewicz, JózefPisarski, Józefa Krakowska, Józefa Mikrut, Józefa Krakowska,
Bogusław Koncewicz, Katarzyna Watychowicz, Marek Chmiel, Marek Faran, Marek Podstawski.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 17:00
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

