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Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go przyjąć i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą: Pan mój i Bóg
mój. Dlaczego? Przestał szukać Jezusa sam! Odnalazł Go
wtedy, gdy wrócił do pozostałych uczniów i wszedł ponownie we wspólnotę, która trwała w miłości Boga i była
umocniona Duchem Świętym. Jezus objawił się wówczas
tak wyraźnie, że Tomasz rozpoznał w Nim już nie tylko
Syna, ale i Ojca. Słowa Pan mój i Bóg mój to najlepsza
odpowiedź na Jezusowe słowa: Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Pan i Bóg stał się odtąd jego Panem i Bogiem.
On miłuje każdego z nas i do każdego przychodzi. Jeżeli
będziemy umieli Go rozpoznać, wtedy staniemy się ludźmi błogosławionymi.
Chryste, klękam i „jak niewierny Tomasz Twych
nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś Ty mój Bóg
i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą”.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.”
(J 20, 29)
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Szkolny konkurs pięknego czytania

Uczestniczki
konkursu
z klasy IV SP

Poprzez czytanie książek człowiek
wzbogaca swój zasób
słownictwa oraz wiedzę o świecie. Potrzebę czytania doceniło
13 uczniów szkoły w
Polanie, którzy wzięli
udział w konkursie
pięknego
czytania.
Uczestnicy mieli do
przeczytania fragment
spośród trzech utworów do wyboru: w kat.
kl. 0-II SP tymi dziełami były: Karolcia autorstwa Marii Kruger,
Plastusiowy pamiętnik
– Marii Kownackiej,
oraz utwór O psie, który jeździł koleją – Romana Pisarskiego, uczniowie kl. IV-VI SP
mieli do wyboru utwory: Akademia Pana
Kleksa – Jana Brzechwy, Przygody Tomka
Sawyera – Marka Twain'a oraz Hobbit, czyli
tam i z powrotem –
J.R.R. Tolkiena. Z kolei, dla gimnazjalistów
obowiązującymi dziełami były: Kamienie
na szaniec – Aleksandra Kamińskiego, Mały Książę – Antoine de
Saint-Exupery'ego oraz
Oskar i pani Róża autorstwa
EricaEmmanuela Schmitta.
W sumie, w trzech ka-

tegoriach wiekowych
uczniowie byli oceniani przez jury (ks. dyr.
Jarosław Wnuk, p.
Hanna Myślińska i p.
Radosław Pasławski)
pod względem płynności i poprawności czytania, dykcji oraz interpretując czytany tekst.
Uczestnicy konkursu
czytali w obecności
wszystkich
uczniów
szkoły zgromadzonych
w sali ogólnej, bijących brawa tuż po
przeczytaniu ostatnich
wyrazów, u niektórych
być może jako wyraz
podziwu za włożony
trud w czytanie i przygotowanie do niego,
lub jako wyraz zadowolenia za wybór fragmentu z ciekawym
wątkiem. A ów aplauz
z pewnością słusznie
należał się każdemu
uczestnikowi.
Tego
samego zdania było
jury, które przyznało,
że wśród uczestników
nie ma przegranych
nagradzając każdego z
nich. I tak, chwilę po
ostatnim czytaniu, w
kategorii kl. 0-II SP
pierwsze miejsce przypadło Amelce Pisarskiej z kl. II, drugie –
Małgosi Michno z tej
samej klasy, trzecie –

Markowi Hermanowiczowi z kl. I a wyróżnienie otrzymał Mateusz Cichacz z kl. I. Z
kolei, w kategorii kl.
IV-VI SP najwyżej
uplasowała się Milena
Froń z kl. VI, tuż za
nią Oliwia Krakowska
z kl. IV, następnie
Klaudia Krakowska z
kl. VI a wyróżnienie
otrzymali Julia Hermanowicz i Kinga Borzęcka, obie z kl. IV i
Hubert Caban z kl. VI.
W najstarszej kategorii
(klas gimnazjalnych)
pierwsze miejsce zdobyła Marta Stępniewska, drugie – Nina
Smoleńska, a trzecie –
Natalia Caban, wszystkie z kl. III. Każdy
uczestnik otrzymał dyplom i pamiątkowe
nagrody ufundowane
przez Radę Rodziców
przy Zespole Szkół
Salezjańskich w Polanie oraz dyrekcję tejże
szkoły. Cały konkurs
powinien być zachętą
do częstego czytania i
ćwiczenia się w tej
umiejętności. Podziękowania należą się p.
Krystynie Pisarskiej za
całościową organizację
konkursu.
Radosław Pasławski
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KOMUNIKAT
Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest
jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie
każdego człowieka.
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na
obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która
w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia
Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną
ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących,
aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza jej granicami.

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP
/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP
/-/ Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2016 r.
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1.

Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia,
biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus
za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000
roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni.
Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

2.

Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia
i Oktawy Wielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msza Święta
o godz. 18.00. Podczas wieczornej Eucharystii będzie można podjąć
dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy
w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców. W tym dniu ofiary na tacę przeznaczymy na Fundusz Obrony Życia.

3.

W przyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian do
lektury Pisma Świętego.

4.

W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać
główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia,
w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się
w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem
biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie
sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski
na stadionie w Poznaniu.

5.

Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim parafianom, szczególnie
tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu obchodzą swoje osobiste uroczystości, pragniemy przekazać nasze serdeczności i życzliwości, aby radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych
rodzinach i domach.

Zapowiedzi
W sakramentalny związek małżeński pragnie wstąpić Marcin
Wierciński syn Andrzeja i Bożeny Pawełkiewicz zamieszkały w Polanie
z Izabelą Miętus córką Bogdana i Anny Banach zamieszkałą w Haszowie—zapowiedz druga.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Ryszard Torbiński, Ryszard Hermanowicz, Radosław Faran.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

