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IV IEDZIELA WIELKAOCA
rok C

Mamo, tato! Nie powtórz tego błędu! cz. 2

Kościół nie przestaje być w świecie głosicielem
ewangelii wolności! To jest jego misja. «Ku wolności
wyswobodził nas Chrystus» (Ga 5, 1)! Dlatego
chrześcijanin nie lęka się wolności, przed wolnością nie
ucieka! Podejmuje ją w sposób twórczy i odpowiedzialny, jako zadanie swojego życia. Poprzez codzienne
ja, personalne moje, człowiek stacza się po jałowych
bezdrożach, prowadzących donikąd. Jeżeli wszystko
kręci się wokół mnie i tego, co posiadam, nie ma miejsca dla drugiego człowieka. Mój egoizm jest rozpleniony jak zaraza. Dlatego apostoł Paweł, pisząc do
Galatów, zaraz dodaje: „Tylko nie bierzcie tej wolności
jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie,
miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Ga 5, 13).

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! (Ga 5,
13). Oto droga do prawdziwej wolności — jak naucza
Jan Paweł II — droga, którą wskazuje Chrystus:

postawa służby i miłości wzajemnej. Człowiek w pełni
odnajduje siebie jako istota wolna tylko poprzez
bezinteresowny dar z siebie samego ”.

Dla każdego z rodziców naturalną rzeczą powinna być
bezinteresowna służba swojemu potomstwu — służba
mądra i ożywiana miłością. Służba, której widoczne
owoce są gwarantem autentyczności rodzica na drodze
wychowania. Wtedy rodzina staje się dla dziecka
wspaniałą szkołą wolności, w której młody człowiek nie
tylko uczy się wychodzić poza siebie, ale także —
zachęcony przykładem rodzica — dostrzega potrzeby
innych i potrafi nakreślić granice swojemu ego.

Robiąc coś bezinteresownie dla drugiego człowieka,
zmniejsza się zagrożenie zniewolenia. Myśląc o bliźnim, człowiek nie szuka nowych doznań, nie dąży do
ciągłych zmian. Jest świadomy ulotności samolubnych Stąd ważnym elementem wychowania staje się
zachcianek i złudno-ści spełnienia, jakie w sobie niosą. wyznaczenie dziecku mądrych granic jego wolności i
fundamentalnych norm postępowania, które obowiązują
Jan Paweł II w książce pt. „Pamięć i tożsamość” pisze: nie tylko w rodzinie, ale w społeczeństwie w ogóle.
„wolność jest dana człowiekowi przez Stwórcę i jest mu Muszą one być dostosowane do wieku, umiejętności,
równocześnie zadana. Poprzez wolność bowiem warunków fizycznych, zdolności, jednak nie możemy
człowiek jest powołany do przyjęcia i realizacji prawdy. uchylać się od ich wyznaczenia. Bierność, strach czy
Wybierając i wypełniając prawdziwe dobro w życiu niedbałość rodziców w ustanawianiu granic zmniejsza
osobistym i rodzinnym, w rzeczywistości ekonomicznej i szanse na pełny rozkwit dziecka. Paradoksalnie im
politycznej, czy wreszcie w środowisku zawodowym więcej dajemy dzieciom wolności, tym bardziej je
i międzynarodowym, człowiek realizuje swoją wolność w unieszczęśliwiamy. Niejako przyzwalamy na samowolę.
prawdzie”. A prawda wypływa z miłości.
Z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo przesadnego
Człowiek, który w pokorze przyjmuje prawdę o sobie, zmniejszenia marginesu wolności dziecka, co może
gotów jest służyć innym. Napełniony bezinteresownym zaburzyć jego rozwój emocjonalny, społeczny, a nawet
ukierunkowaniem na dawanie, nie myśli tylko o braniu duchowy. Jak znaleźć „złoty środek” w tej jakże
i otrzymywaniu, chce się sobą dzielić, pragnie być dla delikatnej sferze?
Dokończenie na str. 3
innych.

„ W y k r z y k u j c i e n a c z e ś ć Pa n a w s z y s t k i e z i e m i e , s ł u ż c i e Pa n u z w e s e l e m ”

( Ps 1 0 0 , 1  2 )
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Wycieczka klasy II Gimnazj um
do Czech i Jeleniej Góry

W dniach 3-7 kwietnia 2013r. odbyła się
wycieczka klasy II gimnazjum na Śląsk i do Czech.
Nasza wycieczka rozpoczęła się wyjazdem z Polany
o godz. 15:00. Oprócz uczniów z naszej klasy pojechała
jako opiekun nasza wychowawczyni pani Dominika
Podstawska oraz jako kierowca ks. proboszcz Stanisław
Gołyźniak. Pierwszy dzień naszej wycieczki był tak
samo długi jak i trasa. Wiodła na przez ważniejsze
miasta Polski: Lesko, Sanok, Rymanów, Krosno, Pilzno,
Tarnów, Kraków i Zabrze. Około godz. 21:00
dojechaliśmy na nocleg do Zabrza, gdzie przyjął nas
i serdecznie powitał ks. Tadeusz Goryczki. Przez 4 lata
był katechetą naszej szkoły, prowadził zajęcia z języka
angielskiego oraz nadzorował chór polański. Poza tym
przygotowywał moją klasę do przyjęcia I Komunii
Świętej. Poczęstował nas na kolację pysznym bigosem
i herbatą. Po kolacji rozdzielił nam też pokoje. Od
22:00 obowiązywała wszystkich cisza nocna, choć
każdy poszedł spać o różnych porach.
Następnego dnia 4 kwietnia godzinie 7:00 każdy
się obudził i po toalecie porannej zszedł na śniadanie.
Po podziękowaniu za nocleg i posiłki wyruszyliśmy
w dalszą drogę do Jeleniej Góry. Za oknem nie było
widać zupełnie nic, ponieważ przez cały dzień zalegała
gęsta mgła. Mimo to nic nie popsuło nam radosnej
atmosfery tego dnia. Około godz. 13:00 zajechaliśmy
do Jeleniej Góry. Zwiedzanie miasta zaczęliśmy od
zakupów w tamtejszym Tesco. Po zakupach
spotkaliśmy się z panią Agatą naszą przewodniczką po
Polsce, Pradze i skalnym mieście Ardspachu.
W niekrótkim czasie dojechaliśmy na miejsce
zakwaterowania do Cieplic a dokładnie do domu
prawosławnego. Cieplice są dzielnicą Jeleniej Góry

D z i e ń Z i e mi 2 0 1 3
W tym roku, szybciej niż zwykle, bo 17 kwietnia
obchodziliśmy Dzień Ziemi w szkole w Polanie. Na
wstępie p. Hania Myślińska przedstawiła wszystkim
zebranym rys historyczny obchodów tej akcji
informując, że początki sięgają lat 70tych XIX w. a idea
narodziła się w Stanach Zjednoczonych, natomiast
w Europie obchodzi się Dzień Ziemi od lat 80tych.
W dalszej części programu, nastąpiło wręczenie nagród
w konkursie wiedzy przyrodniczej i konkursie
plastycznym dla kl. 0 i I SP, w którym to najwyżej
uplasowali się kolejno Julia Hermanowicz, Paweł Kania
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a dom prawosławny do dom opieki i miejsce kultu
wyznawców religii wschodniej. Po zakwaterowaniu
przeszliśmy na obiad do restauracji pobliskiego
szpitala. Po obiedzie już z panią Agatą pojechaliśmy
zobaczyć ruiny średniowiecznego zamku na górze
Chojnik. Ta góra mierzy 612 m. n. p. m. i jest jedną z
niższych
a Karkonoszach. Po wejściu na górę mogliśmy już
podziwiać przepiękny zamek. Został on wzniesiony
w połowie XV w. przez księcia jaworsko-świdnickiego
Bolka II. Przez wiele rat przechodził on remonty i stał
się zamkiem książęcym a potem królewski. W 1672r.
podczas burzy w zamek uderzył piorun i odtąd
opustoszał. Po wejściu na dziedziniec zamkowy
podziwialiśmy pręgierz, do którego przywiązywano
niegdyś złoczyńców. Zobaczyliśmy też tablicę
poświęconą Janowi Pawłowi II, który jeszcze wtedy
jako ks. Karol Wojtyła odwiedził te strony. Weszliśmy
także na główną wieżę zamkową. Niestety z powodu
niesprzyjającej aury nie mogliśmy zobaczyć gór. Na dół
schodziliśmy starym wejściem zupełnie nie
oświetlonym. Każdy choć trochę poczuł lęk ale
szczęśliwie zeszliśmy na dół. Na szczęście w zamku
znajduje się małą kawiarnia. Każdemu było zimno,
więc weszliśmy żeby się rozgrzać i wypić ciepłą
herbatkę. Po rozgrzaniu wróciliśmy do Jeleniej Góry.
Stamtąd pojechaliśmy zobaczyć Szklarską Porębę
a w tym ciekawy wodospad Szklarki. Wszystko to
działo się od godziny 13:00 aż do 19:00. Przez cały
czas nasza klasa była na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego. Po wrażeniach z drugiego dnia
wróciliśmy na nocleg i kolację do Cieplic. Tak to
upłynęły dwa dni naszej cudownej wycieczki.
Ciąg dalszy nastąpi za tydzień w niedzielę.
Miłosz Smoleński

i Kinga Borzęcka. Nagrody za udział dostali także
Patryk Froń, Patryk Pałka oraz Oliwia i Oskar
Krakowscy. W nawiązaniu do otaczającej nas przyrody
swoje występy artystyczne zaprezentowali: Oskar
Krakowski, który tłumaczył się, że gdy wycinał drzewa,
nie wiedział, że pod korą zielone płacze serce, Kinga
Borzęcka recytując wiersz o chuliganach leśnych, Julia
Hermanowicz, która nawołując o lesie miły, lesie bądź
nam pozdrowiony opiewała nasza przyrodę, oraz Paweł
Kania, Patryk Pałka i Oliwia Krakowska, którzy
wspólnie opowiadali o leśnych zwierzętach. Obchody
Dnia Ziemi stały się także doskonałą okazją do
wręczenia nagród w przygotowanym przez p. Hanię
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Myślińską konkursie wiedzy o Bieszczadzkim Parku
Narodowym, a pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów
zajęły ex aequo Ola Wiercińska i Zuza Przybylska, na
drugim uplasował się Miłosz Smoleński, a trzeci zajął
Wojtek Borzęcki, natomiast spośród uczniów Szkoły
Podstawowej pierwsze miejsce zajęła Nina Smoleńska,
drugie przypadło Marcie Stępniewskiej, a trzecie
Witkowi Piotrowiczowi. Po wręczeniu nagród w tym
konkursie obejrzeliśmy prezentacje multimedialną
o owadach autorstwa Niny Smoleńskiej, która starała
się nas uwrażliwić także na małe stworzenia
zamieszkujące wokół nas. Następnie swoje występy
zaprezentowali także uczniowie kl. III SP, którzy
w zręczny sposób przekształcili znane nam utwory
Kaczka Dziwaczka, jako Kaczka Sprzątaczka oraz
Paweł i Gaweł, których treść dotyczyła
zanieczyszczenia środowiska, które tak lekkomyślnie
jest przez nas dewastowane, czego przykładem jest
nawoływanie występujących w przedstawieniu
uczniów, że morał tego się zowie, że nim coś wyrzucisz
podrap się po głowie. Kolejną chwilą do wspólnej
refleksji nad ochroną przyrody był prezentowany
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kilkuminutowy film, który przypomniał nam, że ziemia
jest naszym domem, o który musimy się troszczyć,
gdyż nasze działania wpływają na przyrodę, dlatego
więc powinniśmy kierować się troską o inne żywe
organizmy, z którymi dzielimy naszą planetę.
Szczególne podziękowania za organizację
uroczystości należą się p. Hannie Myślińskiej,
Małgorzacie Podraza - Gałek i Annie Stępniewskiej za
przygotowanie uczniów do występów oraz
p. Bernadetcie Szkarłat za obsługę sprzętu
multimedialnego.
Radosław Pasławski

Mamo, tato! Nie powtórz tego błędu!
Wydaje się, że kluczem jest tutaj zagadnienie
odpowiedzialności. To unaocznianie dziecku
konsekwencji jego własnego postępowania. Poprzez
uświadamianie dziecko uczy się zauważać różnice
między wolnością a samowolą.

Nie bójmy się zatem pozwalać dziecku w wolności
dokonywać wyborów, ale jednocześnie dbać, by
odpowiadało ono za podjęte decyzje. Mądry rodzic
cierpliwie będzie dążył do wyrabiania w dziecku
świadomości odpowiedzialności. A sam — poprzez
stały kontakt ze swym podopiecznym — będzie się
W tym kontekście niezwykle ważne jest towarzyszenie uczył empatycznie dobierać metody wychowawcze.
dziecku na każdym etapie jego życia. Rodzic w sposób Mądry rodzic w zaciszu swego pokoju będzie prosił
realny powinien uczestniczyć w sukcesach i porażkach Mistrza o łaski pokory dla siebie i swych najbliższych,
swego dziecka.
bo „dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go
szuka” (Lm 3, 25)
Warto dodać, że rodzic powinien być niejako ziemskim
aniołem, kroczącym za dzieckiem, który po pierwsze,
kocha miłością bezwarunkową, a po drugie, czuwa, by
konsekwencje błędnych decyzji dziecka nie zagrażały
jego bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi.
Rodzic, opiekun wychowuje dziecko do miłości także
poprzez zaufanie do samego siebie i do innych. Pod
mądrym okiem dorosłych dziecko ma szansę wzbić się
na wyżyny odpowiedzialności za swe czyny.
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
IV IEDZIELA WIELKAOCA

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele.
Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych
pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie
i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec
współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych
łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom
kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz
rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
2. Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej
wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć głos
Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te Boże
podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie stawajmy na
przeszkodzie, jeśli syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu życia dla Boga i bliźnich.
Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc Tę,
która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu
Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i wychowawczynią powołań
kapłańskich.
3. W dzisiejszą niedzielę Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska
oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do wspólnej modlitwy w intencjach
kierowców, z zachętą do refleksji nad naszą chrześcijańską troską o bezpieczne poruszanie się po
drogach i przestrzeganie przepisów drogowych.
4. We wtorek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa
i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się
jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę
Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Od tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski
wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej
w codziennym życiu. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie
możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera.
5. W tym tygodniu, w czwartek, 25 kwietnia, celebrujemy także święto Marka Ewangelisty.
Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z
nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia o
błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to,
aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
6. W tym tygodniu przypada 24 dzień miesiąca - zapraszamy na nabożeństwo do Wspomożycielki
Wiernych z odczytaniem próśb i podziękowań.
7. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie Rady Parafialnej.
8. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Oliwko Elżbiecie
i Maruszczak Marii. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Łysyganicz Małgorzatę i Froń
Urszulę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

ks. Jarosław Wnuk, Bartosz Faran, Łukasz Domański, Wojciech Janiszek,
Wojciech Zatwarnicki, Wojciech Borzęcki, Wojciech Mantojfel, Jerzy Lewandowski, Grzegorz Borzęcki.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

