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Dlaczego w trakcie Wielkiego Postu przeży-
wamy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która
nieodparcie kojarzy się z Bożym Narodzeniem? Czy to
nie jest pewien dysonans liturgiczny? A może tematyka
wcielenia i wspominanie Jego śmierci i męki ma nam
dodatkowo coś uświadomić?

W uroczystości Zwiastowania Pańskiego można
dostrzec tajemnicę miłości Boga do człowieka. Oto
Chrystus, Syn Boży "za sprawą Ducha Świętego”
przyjmuje ludzkie ciało w łonie Maryi. W tym
początkowym akordzie zbawiania człowieka widać
udział całej Trójcy Świętej . Samo wcielenie Chrystusa
jest ogromnym dowartościowaniem człowieka, o czym
niekiedy zapominamy. O zjednoczeniu Chrystusa
z każdym człowiekiem decyduje moment Jego
wcielenia, a nie narodzenia w Betlejem. To powinno
mocno przekonać tych, którzy, chociaż nazywają siebie
chrześcijanami, nie potrafią zrozumieć godności, jaką
ma człowiek już od chwili poczęcia.

Przeżywanie tych treści w Wielkim Poście nie
powinno rodzić uczucia dysonansu, a wręcz przeciwnie.
Zestawiając treści wielkopostne z prawdą o wcieleniu
Chrystusa, jeszcze mocniej widać Jego miłość do
człowieka, zdolną do ofiary. To jest również pouczające,
że chociaż w jakimś okresie liturgicznym przeżywamy
określoną prawdę wiary, to należy ją odczytywać w
kontekście całego Bożego planu zbawienia i objawienia.

Decydujący udział w poczęciu Jezusa "za sprawą
Ducha Świętego” ma Jego Matka. Co więcej ,
w zwiastowaniu wyraża się ścisłe powiązanie Maryi

z Bożym dziełem zbawienia. Bóg urzeczywistnia swój
plan dopiero po wyraźnej akceptacji Maryi: "niech mi
się stanie według słowa twojego”. Dopiero wtedy
rozpoczyna się wybawianie nas przez Boga. Zanim
Maryja wypowiedziała znamienne słowa, anioł
powiedział do Niej : "Oto poczniesz i porodzisz Syna”.
Warto sobie uświadomić realizm tej sytuacji, gdyż
inaczej nie da się pojąć heroicznej postawy Maryi. Bez
tej świadomości będziemy przechodzić wobec Jej słów
bez emocji. Maryja zgadza się być matką Zbawiciela
w specyficznej dla siebie sytuacji życiowej . Była
poślubiona mężczyźnie o imieniu Józef, chociaż jeszcze
nie zamieszkali razem. Wola Boga, zwiastowana przez
anioła, w pewnym sensie przekreślała Jej plany
życiowe, jakie wiązała z Józefem. Dlatego Maryja
mówi: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”, co
oznaczało: Jakże to być może, skoro nie jesteśmy
z Józefem małżeństwem, a więc ludzie będą mnie
traktować jak nierządnicę, gdy dowiedzą się, że
oczekuję dziecka. Łatwo dostrzec analogię pomiędzy
słowami wypowiedzianymi przez Maryję: "niech mi się
stanie według twego słowa”, a zdaniem Chrystusa: "Oto
idę pełnić Twoją wolę”, które znalazło swoje
dopełnienie w Ogrójcu: "Ojcze, jeśli to możliwe, niech
odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja
wola niech się stanie”. Słowa Maryi rozpoczęły Jej
życiową drogę krzyżową, w której była ucieczka do
Egiptu, oskarżenie najbliższego środowiska o cudzo-
łóstwo, cierpienie matki w godzinach męki Syna,
i w chwili stania pod Jego krzyżem. W tym znaczeniu
uroczystość Zwiastowania jest ściśle związana z męką
Chrystusa, i z Jego krzyżem. Uświadamia nam także, że
pełnienie woli Bożej ma zawsze wymiar paschalny,
czyli krzyża i zmartwychwstania.
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W sobotę 17 marca w Gdańsku odbyła się Ogól-
nopolska Konferencja i rozstrzygniecie VII Ogólno-
polskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August

Hlond – Bogu i Ojczyźnie”.
Uroczystości odbywające się pod Patronatem JE ks. abp
Sławoja Leszka Głódzia, JM ks. prof. dr hab.
Stanisława Wilka Rektora KUL, Ks. Krzysztofa
Grzelaka – Wikariusza Generalnego Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii, Księży Inspektorów
Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce: Dariusza
Bartochy SDB, Ks. Marka Chmielewskiego, Ks.
Alfreda Leja SDB, ks. Sławomira Łubiana rozpoczęły
się w kościele pw. św. Elżbiety, uroczystą Mszą Świętą
koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Witold
Drzyzgiewicz Ekonom Inspektorii Salezjańskiej w Pile.
Kazanie wygłosił ks. Władysław Kołyszko b. Inspektor
Towarzystwa Salezjańskiego, który przedstawił
duchową sylwetkę kard. Augusta Hlonda i liczne dzieła,
podejmowane przez Prymasa Polski w okresie
międzywojennym.

Następnie w Nowym Ratuszu odbyła się
Ogólnopolska Konferencja i rozstrzygniecie VII Ogól-
nopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard. August
Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. Uczestników uroczystości
powitał Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący
Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia
Civitas Christiana w Gdańsku. Następnie Joanna M.
Olbert – Prezes Akcji Katolickiej OP w Rumi,
organizator Konkursu ogłosiła oficjalne wyniki jego VII
edycji.
Jadąc do Gdańska nie wiedzieliśmy, które miejsce zajął
Miłosz wiedzieliśmy tylko że znalazł się wśród lau-
reatów - reszta miała rozstrzygnąć się w Gdańsku.
Ogłoszenie wyników zaczęło się od kategorii I –
uczniów klas maturalnych, /w której obowiązywała
praca pisemna i egzamin ustny/. W tej kategorii główną
nagrodę – Indeks na Katolicki Uniwersytet Lubelski
i nagrodę 300 zł i książki otrzymała IZABELA
DRABIK z Lublina za pracę pt. Na podstawie dwóch
Listów Pasterskich omów aktualność nauczania kard.
Augusta Hlonda.
Jakież było nasze zaskoczenie i wzruszenie gdy pani
Joanna M. Olbert wyczytała następnie "II miejsce
w kategorii Uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych w zakresie prac multimedialnych otrzymują:
ex aequo – nagrody pieniężne w wysokości 200 zł
i nagrody książkowe: SYLWIA KLIŃSKA ze
Stargardu Szczecińskiego za prezentację pt. Prymas

Polski kard. A. Hlond – życie i dzieła duszpasterskie
oraz MIŁOSZ SMOLEŃSKI z Polany za prezentację
pt. Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla
wyrazem troski Kard. A. Hlonda o rozwój kultu
Chrystusa Króla!
To była ogromna radość i wyróżnienie II miejsce
w ogólnopolskim konkursie! Miłosz był chyba
najmłodszym uczestnikiem i przyjechał z najbardziej
oddalonej części Polski co również podkreśliła pani
Joanna w słowie wstępnym.
I miejsce w tej samej kategorii również ex aequo –
nagrody pieniężne w wysokości 300 zł i nagrody
książkowe otrzymały: ŻANETA JASIŃSKA z Sierpca
za prezentację pt. Prymas Polski kard. A. Hlond – życie
i dzieła duszpasterskie oraz KLAUDIA KONERA
z Łobżenicy za prezentację Międzynarodowy Kongres
Chrystusa Króla wyrazem troski Kard. A. Hlonda
o rozwój kultu Chrystusa Króla.
W Kategorii II – Uczniów klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w zakresie prac pisemnych:
wyróżnienie: 1 00 zł i nagrody książkowe otrzymała -
JOANNA KIEŁCZYŃSKA z Władysławowa za pracę
pt. Prymas Polski kard. A. Hlond – życie i dzieła
duszpasterskie. Miejsce III nagrodę pieniężną w wyso-
kości 200 zł i nagrody książkowe otrzymał -
SEBASTIAN KLIŃSKI ze Stargardu Szczecińskiego
za pracę pt. Na podstawie dwóch Listów Pasterskich
omów aktualność nauczania kard. Augusta Hlonda.
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I miejsce i nagrody w wysokości 300 zł i nagrody
książkowe ex aequo otrzymali - EWA AWZAN
z Poznania za pracę pt. Prymas Polski kard. August
Hlond w trosce o wychowanie polskiej młodzieży oraz
PIOTR BIAŁEK z Łodzi za pracę pt. Prymas Polski
kard. August Hlond w trosce o wychowanie polskiej
młodzieży.
W Kategorii III – osób dorosłych pragnących poznawać
życie, nauczanie i działalność kard. Hlonda miejsce II
i nagrody pieniężne w wysokości 400 zł i nagrody
książkowe otrzymali ex aequo- kl. Patryk Chmielewski
SDB z Lądu za pracę Prymas Polski kard. August Hlond
w trosce o wychowanie polskiej młodzieży oraz
Przemysław Solecki z Otwocka za pracę Międzyna-
rodowy Kongres Chrystusa Króla wyrazem troski Kard.
A. Hlonda o rozwój kultu Chrystusa Króla.
Natomiast miejsce I nagrodę 500 zł i nagrody
książkowe otrzymał - Kl. Maciej Koczaj TChr
z Mórkowa za pracę pt. Na podstawie dwóch Listów
Pasterskich omów aktualność nauczania kard. Augusta
Hlonda.
Wszystkim laureatom wręczono nagrody pieniężne
i książkowe oraz dyplomy ufundowane przez ks. abpa
Sławoja Leszka Głódzia, Towarzystwo Chrystusowe dla
Polonii, Towarzystwo Salezjańskie w Polsce, Parafię
NMPWspomożenia Wiernych w Rumi.
Następnie zostały zaprezentowane zwycięskie prace
multimedialne pt. Prymas Polski kard. A. Hlond – życie
i dzieła duszpasterskie i pt. Międzynarodowy Kongres
Chrystusa Króla wyrazem troski Kard. A. Hlonda
o rozwój kultu Chrystusa Króla.
Przewodnim tematem konferencji były wzajemne
relacje pomiędzy Papieżem Piusem XI i papieżem
Piusem XII a Prymasem Polski Kard. Augustem
Hlondem, a także przeszczepianie na grunt polski
nauczania Namiestników Chrystusa przez kard. Augusta
Hlonda. Jako pierwsza referat wygłosiła mgr Joanna M.
Olbert z Rumi, której temat dotyczył „Nauczania

i działalności kard. Augusta Hlonda według wskazań
encyklik Piusa XI”. Głównie skoncentrowano się na
kilku encyklikach papieża: Ubi arcano Dei, w której
papież zawarł program swojego pontyfikatu „Pokój
Chrystusowy w Królestwie Chrystusowym”.
W dalszej części konferencji referat wygłosił ks. prof.
dr hab. Jerzy Bajda „Refleksja nad encykliką Piusa XI
Casti Connubii jako dokumentem życia społecznego”.
Jako kolejny głos zabrał ks. dr Krzysztof Lis, który
przedstawił temat pt. Pius XII a Polska w świetle
korespondencji wojennej kard. Augusta Hlonda i rapor-
tów Ambasadora Kazimierza Papee.
Kolejny prelegent Ks. Tomasz Porzycki Vocepostulator
Procesu Beatyfikacyjnego z ramienia Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii omówił Aktualny stan
procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. Augusta
Hlonda i zachęcał wiernych do modlitwy w intencji
beatyfikacji tego Wielkiego Kapłana i powierzania
Bogu za wstawiennictwem Sługi Bożego swoich spraw.
Pragnę serdecznie podziękować naszemu katechecie
księdzu Damianowi Kempie, który pomógł w przygo-
towaniach Miłosza do konkursu. Warto zaznaczyć iż ta
wielka postać - Kardynał i Prymas Polski August Hlond
był krewnym naszego katechety. Zapewniamy o naszej
pamięci modlitewnej .

Karolina Smoleńska

EEdduukkaaccjj aa lleeśśnnaa

W dniu 15.03 gościliśmy w naszej szkole
pracowników Nadleśnictwa Lutowiska: pana Jana
Podrazę i panią Martę. Zaproszeni goście przepro-
wadzili edukację lesną na trzech poziomach. Najpierw
klasy IV - VI obejrzały bardzo ciekawy film o życiu
żuków, uświadamiający, że przyroda wokół nas to
również te najmniejsze i jak bardzo pożyteczne
zwierzęta. Przed uczniami z kl. "0" oraz II i III
zaprezentowano film rysunkowy z życia w środowisku
leśnym, poprzedzony żarliwymi opowieściami naszych

najmłodszych, o tym wszystkim co już o przyrodzie
wiedzą. Na koniec odbyło się spotkanie z gimna-
zjalistami, których zapoznano z pracą leśnika, z działa-
niem piły, z niebezpieczeństwami związanymi z pracą
w lesie oraz jakie należy przejść etapy edukacji,
by zostać leśnikiem. Było to cenne spotkanie,
szczególnie dla naszych najstarszych uczniów, którzy za
rok lub za 2 lata staną przed wyborem szkoły średniej ,
co w dalszej konsekwencji może okazać się wyborem
przyszłego zawodu.

Hanna Myślińska.



1. Przeżywamy Wielki Post. Zbliża się czas śmierci Chrystusa. Ostatnie rozmowy, ostatnie
wyjaśnienia, ostatnie zachęty i ostrzeżenia. Chrystus mówi o uwielbieniu, ale wie, że dla Niego
oznacza to śmierć. Nie mówi jednak o niej wprost, ale jest pełen lęku. Chrystus z tych ostatnich
dni przed śmiercią jest nam niezwykle bliski. Żył jak my, cierpiał jak my i umierał jak my. Tylko
dzieło, jakiego dokonał, przekracza naszą miarę.

2. Msze Święte w niedziele Wielkiego Postu o godzinie 8.00, 11 .00 i 1 7.30. Gorzkie Żale
o godzinie 17.00. Za pobożny udział w Gorzkich Żalach i Drodze Krzyżowej odprawianych
w kościele można dostąpić odpustu zupełnego.

3.W piątek o godzinie 17.00 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa.
4. Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na
wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo palm.

5. Jutro, w poniedziałek 26 marca, obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Została ona
w tym roku przeniesiona na 26 marca (zwykle jest 25 marca) z racji dzisiejszej wielkopostnej
niedzieli. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego celebrujemy w Kościele jako Dzień Świętości
Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Włączmy się w to dzieło modlitwy
i troski o życie. Msze Święte o godzinie 17.00 z możliwością Duchowej Adopcji dziecka
poczętego.

6. Na 26 marca przypada w Kościele polskim Dzień Modlitw za Więźniów z okazji wspomnienia
świętego 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. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc
i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy.

7. Składam serdeczne ”Bóg zapłać” za ofiary złożone na dokończenie budowy nowego kościoła.
Taca z następnej niedzieli przeznaczona jest na seminarium duchowne w Przemyślu.

8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Wiercińskiej Lenie
i Myślińskiej Hannie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Zięba Aleksandrę i Tarnawską
Bożenę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
V �IEDZIELAWIELKIEGO POSTU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Ireneusz Skiba, Maria Faran.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:00
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ZZaapprroosszzeenniiee!!

W dniu 1 IV (Niedziela Palmowa) odbędzie się Kiermasz Wielkanocny
w Świetlicy Wiejskiej w Polanie w godz. 9:00 - 1 3:30.
Podczas kiermaszu będzie prowadzona sprzedaż wyrobów naszych uczniów, ich
rodziców oraz nauczycieli. Można będzie zakupić: ciasta oraz ozdoby wielkanocne
(pisanki, baranki, zajączki, stroiki, itp.).

Serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy: nauczyciele, uczniowie i rodzice przy ZSS w Polanie




