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rok B
W Wielki Piątek znów będziemy przeżywać tragiczne
Taj emnica paschalna
etapy męki Odkupiciela aż po ukrzyżowanie na
W czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Golgocie. Adoracja Krzyża pozwoli nam głębiej pojąć
Paschalne, dni, w których na nowo przeżywamy nieskończone miłosierdzie Boga. Przyjmując świadomie
najważniejsze wydarzenie naszego zbawienia. Będą to to niezmierzone cierpienie, Jednorodzony Syn Ojca stał
dni bardziej intensywnej modlitwy i medytacji, podczas się ostatecznym orędziem zbawienia dla ludzkości.
których dzięki sugestywnym obrzędom Wielkiego Oczywiście trudna jest droga Krzyża! Jednakże tylko
Tygodnia rozważać będziemy mękę, śmierć i zmar- ona przekazuje nam tajemnicę śmierci, która daje życie.
twychwstanie Chrystusa.
Przeniknięta skupieniem i milczeniem atmosfera
W tajemnicy paschalnej zawiera się sens ludzkich Wielkiej Soboty sprzyja temu, byśmy trwając na
dziejów i ich dopełnienie. «Dlatego — jak podkreśla modlitwie wraz z Maryją oczekiwali na chwalebne
Katechizm Kościoła Katolickiego — Wielkanoc nie jest wydarzenie zmartwychwstania, doświadczając już jego
po prostu jednym ze świąt, ale jest 'Świętem świąt', głębokiej radości. Podczas Wigilii Paschalnej przy
'Uroczystością uroczystości', tak jak Eucharystia jest śpiewie Gloria uświadomimy sobie piękno naszego
Sakramentem sakramentów (Wielkim Sakramentem). przeznaczenia: jesteśmy nową ludzkością, odkupioną
Św. Atanazy nazywa Wielkanoc 'Wielką Niedzielą', przez Chrystusa, który za nas umarł i zmartwychwstał.
podobnie jak nie tylko na Wschodzie poprzedzający ją
tydzień nazywany jest 'Wielkim Tygodniem'. Tajemnica Kiedy w dniu Zmartwychwstania w kościołach
Zmartwychwstania, w której Chrystus unicestwił rozsianych po całej ziemi zabrzmi pieśń Dux vitae
śmierć, przenika swoją potężną mocą nasz stary czas, aż mortuus regnat vivus, «choć poległ Wódz życia, króluje
dziś żywy» (Sekwencja), będziemy mogli zrozumieć
wszystko zostanie Mu poddane» .
i umiłować do końca Chrystusowy krzyż: na nim to
W Wielki Czwartek, kontemplować będziemy Chrystus na zawsze pokonał grzech i śmierć!
Chrystusa, który w Wieczerniku w przeddzień swej
męki uczynił z siebie dar dla Kościoła, ustanowił Podczas Triduum Paschalnego uważniej będziemy
służebne kapłaństwo oraz pozostawił swym uczniom wpatrywać się w oblicze Chrystusa. Oblicze śmiertelnie
nowe przykazanie — przykazanie miłości. Chciał umęczone, pozwalające nam lepiej zrozumieć
pozostać z nami w sakramencie Eucharystii, stając się dramatyczne wydarzenia i sytuacje, które również
naszym pokarmem zbawienia. Po pełnej wymowy Mszy w tych dniach są udziałem ludzkości.
św. in Cena Domini będziemy czuwać wraz z Panem,
adorując Go, posłuszni Jego pragnieniu, które wyjawił Najświętsza Maryja Panna, która wiernie szła za Synem
apostołom w Ogrodzie Oliwnym: «zostańcie tu aż po krzyż, niechaj pozwoli nam cieszyć się światłem
i radością promieniującymi z jaśniejącego oblicza
i czuwajcie ze Mną» (Mt 26, 38).
Zmartwychwstałego.

„ Ch walcie Pan a, wy, któ rzy się Go bo icie, n iech się Go lęka całe po to m stwo Izraela”

(Ps 22, 24)
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Wykład w Muzeum Przyrodniczym
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Alicja Podraza i Agnieszka Myślińska. Uczennicom
życzymy powodzenia oraz zajęcia wysokiego miejsca
21.03 rozpoczęła się kolejna edycja programu w wielkim finale.
Hanna Myslińska
edukacyjnego w Ośrodku Naukowym BdPN przy
Muzeum Przyrodniczym w Ustrzykach Dolnych pt.:
"Zachowajmy piękno i walory przyrodnicze Bieszczadów". Program obejmuje dwa wykłady w formie
multimedialnej na tematy: podstawy ekalogii oraz
geologia, gleby, sieć rzeczna, klimat, świat roślin
i zwierząt Bieszczadów. W maju odbędą się dwudniowe
warsztaty terenowe w bazie BdPN w Suchych Rzekach,
jesienią jeszcze jedno wyjście w góry na wybraną
ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną a w grudniu zakończenie programu wielkim testem. W tym roku naszą
szkołę reprezentować będą: Aleksandra Wiercińska,

Wizytacj a radcy generalnego

z innymi szkołami salezjańskimi. Na zakończenie
ksiądz Vaclav wręczył dyrekcji szkoły różaniec misyjny,
Dnia 15 marca naszą szkołę odwiedził gość którego poszczególne części reprezentują kontynenty
z Włoch - ksiądz Vaclav Klement. Na wstępie swojej naszego globu, dziękując za wspólne spotkanie.
wizyty postanowił przyjrzeć się pracy nauczycieli,
Radosław Pasławski
odwiedzając ich w trakcie prowadzonych przez nich
lekcji. W dalszej części odbyło się spotkanie z wszystkimi uczniami wraz z gronem pedagogicznym. Ksiądz
Vaclav zadawał wiele interesujących pytań w języku
angielskim otrzymując na nie odpowiedzi uczniów
w tym samym języku. Pytania dotyczyły tematyki
religijnej a także obejmowały swoim zakresem sferę
osobistą, jak: Czy jesteście szczęśliwi? Na zakończenie
tej części spotkania dane nam było zrobić sobie wspólne
zdjęcie z naszym gościem, po czym wizytacja przeniosła się do pokoju nauczycielskiego, gdzie przy poczęstunku grono pedagogiczne mogło porozmawiać z księdzem Vaclavem o historii naszej szkoły, czy relacjach

Warsztaty fotograficzne
W dniu 22.03 gościliśmy w naszej szkole
Państwa Agnieszkę i Włodka Bilińskich, znanych fotografików specjalizujących się głównie w fotografii przyrodniczej. Obydwoje są z wykształcenia biologami, wydali mnóstwo albumów, ich zdjęcia wzbogacają liczne
podręczniki szkolne a także kalendarze.
Warsztaty miały na celu przygotować chętnych
uczniów do konkursu fotograficznego ogłoszonego
przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej pt.: "Piękna
nasza gmina cała". Państwo Bilińscy zaprezentowali
swoje zdjęcia, na przykładzie których przekazali nam
cenne wskazówki - jak zrobić zdjęcie, aby było ciekawe,
przyciągające uwagę i ładne. Podkreślili, jak ważne przy
robieniu zdjęć jest światło szczególnie przy wschodzie
czy zachodzie słońca, a nawet szara mgła, jak można

fotografować detale, na które najcześciej nie zwracamy
uwagi oraz jak należy ustawić aparat, aby fotografowany obiekt został utrwalony z jak najlepszej strony.
Myślę, że wskazówki tak profesjonalnych fotografików przydadzą się naszym uczniom, którzy zdecydowali się wziąść udział w gminnym konkursie.
Życzymy powodzenia!
Hanna Myślińska
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Całość przygotowała p. Małgorzata Gałek, której
Konkurs recytatorski
wysiłek i trud włożony na licznych próbach, widoczny
Każdy posiada jakieś talenty, które wykorzystuje był w ciekawym wykonaniu i scenografii przedstaw swoim życiu. Swoim talentem recytatorskim mogli wienia.
się wykazać uczniowie zerówki, którzy dnia 28 marca
Radosław Pasławski
deklamowali poezję Władysława Bełzy. Jury złożone
z nauczycieli, rodziców i uczniów brało pod uwagę
płynność wypowiedzi, intonację oraz pomoc ze strony
nauczyciela. Pierwsze miejsce zajęła Julia Hermanowicz
za utwór pt. Rady na drogę życia. Za recytację wiersza
O Janku nieuku, Kinga Borzęcka uplasowała się na
drugiej pozycji, natomiast Oskar Krakowski wraz
z Patrykiem Pałka zajęli ex aequo trzecie miejsce
recytując odpowiednio wiersze Brzezina i Co książka
mówi. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz upominki.
Na zakończenie mogliśmy jeszcze obejrzeć teatr
Brzydkie Kaczątko , w którym swój udział zaprezentowali uczniowie klasy V SP oraz II Gimnazjum.

ADORACJA W WIELKIM TYGODIU
Czwartek
Od Państwa Ziębów do Państwa Łysyganiczów - do
godz. 21.00.
Piątek
Godz. 9.00 – 11.00 od Państwa Cabanów do Państwa
Myłków.
Godz. 11.00 – 13.00 od Państwa Cofalik do Państwa
Pisarskich.
Godz. 13.00 – 15.00 od P. Krakowskiej Czesławy do
Państwa Krowiaków.
Godz. 15.00 – 17.00 od Państwa Cabanów do Państwa
Oskorypów.
Godz. 19.30 – 21.00 od Państwa Daniłów do Państwa
Faranów.
Sobota
Godz. 9.00 – 11.00 od Państwa Koncewiczów do
Państwa Kaniów.
Godz. 11.00 – 13.00 od Państwa Faranów do Państwa
Froniów.
Godz. 13.00 – 15.00 od Państwa Łysyganiczów do
Państwa Dziubełów.
Godz. 15.00 – 17.00 od Państwa Pałków do Państwa
Myślińskich.
Godz. 17.00 – 18.00 od P. Torbińskiej Heleny do
Państwa Hermanowiczów.
Godz. 18.00 – 19.00 od Państwa Froniów do Państwa
Cichoń.

Apostołowie:
Majewski Andrzej, Dzik Zenon, Mikrut Bogdan,
Michno Tadeusz, Oskoryp Stanisław, Korżyk Łukasz,
Henryk Zatwarnicki, Myśliński Stanisław, Domański
Stanisław, Wierciński Andrzej, Konopka Mirosław,
Oliwko Krzysztof.

REZUREKCJA
Figurka Matki Bożej
Przybylska Zuzanna, Borzęcka Aneta,
Szczygieł Justyna, Koncewicz Anita.
Figurka Pana Jezusa
Oliwko Elżbieta, Borzęcka Dorota,
Rzeszowska Anna, Bożętka Beata.
Obraz Matki Bożej Częstochowskiej
Domańska Paulina, Wiercińska Aleksandra,
Myślińska Agnieszka, Łysyganicz Alicja.
Baldachim
Borzęcki Bogdan, Daniłów Józef,
Pisarski Jan, Myśliński Stanisław.
Figurka Zmartwychwstałego
Oskoryp Stanisław.
Krzyż
Michno Tadeusz.
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
VI IEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. W liturgii Niedzieli Palmowej zawarta jest myśl o tym, jak zmienny jest człowiek. Przecież ci
sami ludzie krzyczeli: „Hosanna” i „Ukrzyżuj Go”. Niech te dwa słowa sąsiadujące ze sobą,
będą dla nas przestrogą przed uleganiem filozofii grzechu.
2. Niedziela dzisiejsza rozpoczyna Wielki Tydzień.
Msze Święte o 8.00 i 11.00 i po Gorzkich Żalach o godzinie 17.00.
3. W Wielki Czwartek – uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej – pamiątka Ostatniej
Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa – o godzinie 18.00 a po niej
okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy do godziny 21.00.
4. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich
o godzinie 16.30. Pierwsza stacja przy krzyżu na cmentarzu grzebalnym.
Liturgia Wielkopiątkowa rozpocznie się po Drodze Krzyżowej około godziny 18.00. Po liturgii
– adoracja przy Grobie Pańskim do 21.00.
5. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie Pańskim od 9.00 do 19.00. Plan adoracji oraz
„Apostołowie” umieszczony jest w gazetce parafialnej. W Wielką Sobotę ostatnia przed
świętami okazja do spowiedzi świętej w godzinach 10.00 do 11.00 i od 15.00 do 16.00.
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godzinie 11.00 i 16.00. Wodę święconą
będzie można zaczerpnąć z naczynia ustawionego przed wejściem do zakrystii.
6. O godzinie 19.00 – czyli, jak liturgia nakazuje, po zapadnięciu zmroku, rozpoczniemy w sobotę
uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej – najważniejszej liturgii roku kościelnego. Na tę
uroczystość proszę przynieść ze sobą świece.
7. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msza Święta Rezurekcyjna o godzinie 6.00,
następna Msza św. 11.00.
8. Spowiedź: w poniedziałek w Czarnej od godz. 10.00 do 12.00, po południu od 15.30 do 18.00.
We wtorek w Lutowiskach od 10.00 do 12.00, po południu od 16.00 do 18.00.
W środę w Polanie od godz. 16.00.
„Uczestniczyć [w męce i śmierci Chrystusa], to znaczy mieć udział.

Co znaczy mieć udział w krzyżu Chrystusa? To znaczy doświadczyć w Duchu
Świętym tej miłości, jaką krzyż Chrystusa kryje w sobie. To znaczy w świetle tej miłości
rozpoznać swój własny krzyż. To znaczy w mocy tej miłości wciąż na nowo brać go na
ramiona i iść... Iść przez życie, naśladując Tego, który «przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego
hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga» (Hbr 12, 2)”.
bł. Jan Paweł II

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Grażyna Borzęcka, Grażyna Pochyła , Irena Ścibor,
Irena Łysyganicz, Ryszard Torbiński, Ryszard Hermanowicz.

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

