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rok A

Nowy rok przypomina nam o tym, że
właśnie odszedł już do historii ten rok, który
nazywamy starym. Na początku nowego roku
składamy sobie życzenia i snujemy marzenia na
najbliższą przyszłość. Życzymy sobie i bliskim, by
ten kolejny nowy rok był dla nas szczęśliwy.
Tymczasem szczęśliwy może być tylko człowiek
a nie rok. Warto pomyśleć o tym, w jaki sposób
wykorzystaliśmy 365 dni minionego roku. Warto też
przeprowadzić bilans zysków i strat z ostatnich
dwunastu miesięcy. Refleksja nad czasem, który już
minął, pomaga nam mądrzej wykorzystać czas,
który nadchodzi. Pomaga też odkryć sens czasu.

Czas to kontroler naszego życia w docze-
sności. Upływające dni i tygodnie przypominają
nam o tym, że Bóg dał nam doczesność, która nie
trwa wiecznie, ale która jest drogą do wieczności.
Nie ma przecież wieczności bez doczesności.
Upływający czas przypomina nam o wartości
dyscypliny, która jest potrzebna po to, by czas
miniony nie okazał się dla nas czasem straconym.
Najłatwiej rozwijamy się wtedy, gdy wykorzy-
stujemy czas zgodnie z wolą Boga. Trudno uczyć się
języków obcych dopiero w starości. Trudno w pode-
szłym wieku odnosić sukcesy sportowe. Trudno też
dopiero w starości zacząć przygotowywania do
zawarcia szczęśliwego małżeństwa i do założenia
trwałej rodziny. Czas przypomina nam o tym, że
nasze życie rozgrywa się w teraźniejszości. Z prze-
szłości warto wyciągać mądre wnioski, które pomo-
gą nam rozsądnie żyć w teraźniejszości. Z kolei
troska o dobrą przyszłość mobilizuje nas do mądre-
go wykorzystywania czasu w teraźniejszości. Naj-
bardziej o szczęśliwą przyszłość dba ten, kto w

teraźniejszości postępuje w szczęśliwy sposób.
Ludzie niedojrzali żyją wspomnieniami z przeszłości
lub myślą głównie o przyszłości. Jedni skupiają się
na miłych lub na bolesnych wspomnieniach. Inni
stają się niewolnikami przyszłości, gdyż skupiają się
na miłych marzeniach albo na niemiłych lękach.
W obu przypadkach tracą teraźniejszość. Ludzie,
którzy żyją wspomnieniami z przeszłości lub
skupiają się na myślach o przyszłości, próbują uciec
od czasu i od teraźniejszości. Zapominają o tym, że
nie ma przyszłości bez teraźniejszości. Przeszłość
i przyszłość jest w rękach Boga. W moje ręce
Stwórca złożył odpowiedzialność za teraźniejszość.
Właśnie dlatego Jezus niechętnie opowiadał
o przyszłości: o tym, kiedy będzie koniec świata, kto
będzie zbawiony czy na czym będzie polegało życie
w niebie. On od rana do wieczora tłumaczył słowem
i przykładem, w jaki sposób warto żyć na ziemi,
tu i teraz. Dzięki Jezusowi wiemy, że czas to szansa.
To szansa na miłość i świętość. Ci, którzy kochają, są
szczęśliwi po obu stronach istnienia!

Kto mądrze wykorzystuje czas, dla tego doczesność
zamienia się w radość. Kto nie kocha, ten marnuje
czas. A czas zmarnowany zamienia doczesność
w nudę, zniechęcenie i wyrzuty sumienia.
Zaniedbania są przecież równie grzeszne jak złe
działania. Czas mają ci, którzy kochają. Największy
dramat to mieć czas, a nie mieć przyjaciół. Kto
kocha, ten się nigdy nie nudzi. . Kto nie kocha, ten ma
wielką przyszłość. . za sobą! Czas ucieka
bezpowrotnie jedynie tym, którzy nie kochają. Życie
traci sens wtedy, gdy ktoś ma czas, ale nie ma
przyjaciół. Przy przyjacielu teraźniejszość zamienia
się w wieczność, a życie doczesne staje się
zapowiedzią nieba! Czas to szansa na dorastanie do
takiej miłości, która nie mieści się w czasie.

„„ ��iieecchh ddaa wwaamm śśwwiiaattłłee oocczzyy sseerrccaa,, ttaakk bbyyśścciiee wwiieeddzziieellii,, cczzyymm jjeesstt nnaaddzziieejjaa wwaasszzeeggoo ppoowwoołłaanniiaa”” ((EEff11 ,, 11 88))

CCzzaass,, cczzyyllii sszzaannssaa nnaa mmiiłłoośśćć
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19.XII.2010 roku odbył się
kiermasz świąteczny zorganizo-
wany przez III klasę naszego
Gimnazjum, przy pomocy pań
Małgorzaty Gałek,
Anny Dziubeła
i wychowawcy klasy
Dominiki Podstaw-
skiej - pseudo
„policjantowej”.
Można było na nim
kupić przepięknie,
ręcznie robione
ozdoby choinkowe,
kartki świąteczne, stroiki i przepy-
szne ciasta. Ozdoby choinkowe

były zrobione z masy solnej ,
a wykonały je Magda Gałek,
Kinga Fundakowska i Mariola
Rzeszowska. Aby wykonać perfek-
cyjne stroiki potrzebna była pomoc
fachowca. Niezastąpiona okazała

się pani
Ania Dziu-
beła, która
zorganizo-
wała
uczenni-
com war-
sztaty, na
których
nauczyła je

ich wykonywania. Ciasta upiekli
rodzice gimnazjalistów. Niestety

wszyscy uczniowie nie mogli
wziąć udziału w kiermaszu, gdyż
przykuła ich do łóżek choroba.
Dlatego cała praca spadła na ręce
Magdy i Kingi. Pieniądze, które
zostały zebrane na kiermaszu
przeznaczone są na wyjazd
klasowy do Pragi Czeskiej .

Wszystkim, którzy
przyszli na kiermasz, pomogli
w jego przygotowaniu serdecznie
dziękujemy.

Dominika Podstawska

UUrroocczzyyssttoośśćć OObbjj aawwiieenniiaa
PPaańńsskkiieeggoo

Czas Bożego Narodzenia
jest wielką łaską dla rodziny. Jeśli
rodzina przeżywa święta rozmo-
dlona, w zgodzie i miłości, zostaje
umocniona i odnowiona. Święta
Bożego Narodzenia nie tylko są
wspomnieniem przyjścia na świat
Syna Bożego, ale także uobe-
cnieniem tajemnicy Emmanuela,
„ Boga z nami”. Już samo dzielenie
się opłatkiem, życzenia, śpiewanie
kolęd, łagodzi napięcia i umacnia
to, co najpiękniejsze i najlepsze.
Łaską dla rodziny jest Objawienie
Pańskie, zwane świętem Trzech
Króli. To święto przypomina nam,
że Syn Boży stał się człowiekiem
dla zbawienia wszystkich ludzi
i Ewangelia jest przeznaczona dla
wszystkich narodów. Pokłon
Mędrców, opisany w Ewangelii
(Mt 2, 1 -1 2), jest światłem i drogo-

wskazem dla każdego małżeństwa
i każdej rodziny. To wydarzenie
nade wszystko jest wezwaniem,
aby rodzina była wspólnotą
apostolską zarówno dla swoich
członków, jak i dla innych rodzin.
Każdy człowiek, każda rodzina,
ma od Boga daną „gwiazdę”, jakiś
zewnętrzny znak, wewnętrzne
natchnienie prowadzące do Pana
Jezusa. Potrzebny jest duchowy
wysiłek i wzajemna pomoc w ro-
dzinie, by w każdym wydarzeniu,
nawet małym, odkryć drogę
wiodącą do Betlejem. Ale wciąż
obecny jest Herod, podstępny,
pełen pychy i kłamstwa. Działa
w życiu rodziny, próbując zabić
Pana Jezusa w sercu i w życiu
rodziny. Na każdym etapie małżeń-
stwa i życia rodzinnego potrzebne
jest czuwanie, rozeznawanie prze-
wrotnego działania szatana i nie-
ustanne zwyciężanie zła dobrem.
„Herodem” jest każde kłamstwo,

każda nieszczerość w rodzinie, jest
pycha oraz egoizm, brak goto-
wości do pojednania i przeba-
czenia. Mędrcy złożyli przed
Dzieciątkiem dary: złoto, kadzidło
i mirrę. Te dary są symboliczne:
kadzidło - jako Bogu, złoto -
Królowi, mirrę - Człowiekowi,
który będzie cierpiał. Można też
rodzinę przedstawić jako wspól-
notę, w której trwa wymiana
darów: złota, kadzidła i mirry.
W małżeństwie i rodzinie potrzeba
obdarowywać się: złotem miłości,
dobrego słowa i uśmiechu,
kadzidłem wdzięczności, szacun-
ku, uznania, mirrą - a więc
współczuciem, pomocą w chorobie
i cierpieniu. „ Inną drogą udali się
do ojczyzny” (Mt 2, 1 2). W życiu
małżeńskim i rodzinnym wciąż
trzeba szukać - innych, nowych
dróg, aby wracać do pierwszej
miłości, do świeżych uczuć, do
łaski sakramentu.

PPrreezzeennttaaccjj aa pptt.. „„SSttaanndd oonn tthhee
lleefftt,, pplleeaassee””

Wszystkim odwiedzającym
naszą szkołę znane są poranne
„słówka” wygłaszane przez kadrę
pedagogiczną szkoły bądź przez
zaproszonych gości a nawet przez

samych uczniów. Ci ostatni mogą
wykazać się w różnych dyscy-
plinach, w zależności od tego co
ich pasjonuje, bądź co uważają za
ważne i niezbędne do podzielenia
się tym z innymi.

Dnia 15 grudnia 2010 roku
cała klasa VI SP postanowiła

wykonać inscenizację w języku
angielskim przestrzegającą przed
skutkami, które mogą wystąpić
gdy nie stosujemy się do ogłoszeń
występu-jących na stacjach metra.
I tak Ala wytłumaczyła, że napis
„Beware of pickpockets” mówi,
aby uważać na kieszonkowców,



Dawid wyjaśnił, że „Keep left”
oznacza, aby iść lewą stroną, a gdy
Miłosz zorientował się, że nie ma
plecaka, Wojtek wskazał na napis
„Do not leave your bags
unattended”, co znaczy, aby nie
zostawiać swoich rzeczy bez
nadzoru.

Cała prezentacja została

nagrodzona gromkimi brawami ze
strony publiczności, a uczniowie
klasy VI SP udowodnili, że język
angielski można szlifować nie
tylko siedząc w klasie na lekcjach,
ale także przygotowując się do
występów w przedstawieniach.

Radosław Pasławski
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W dniu 13 grudnia w Domu
Młodzieżowym w Polanie odbyło
się szkolenie dla rolników.
Temat szkolenia „Zasady otrzymy-
wania dopłat bezpośrednich a obo-
wiązek spełniania przez gospodar-
stwo zasad wzajemnej zgodności
ze szczególnym uwzględnieniem
zasad zwalczania chorób zakaź-
nych”.
Szkolenie prowadzone było przez
pracowników Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale

i Ustrzykach Dolnych. Rolnicy
mogli dowiedzieć się o zmianach
w przepisach a także dowiedzieć
się czegoś więcej na temat chorób
zwierząt oraz obejrzeć slajdy ze
zdjęciami
przedsta-
wiającym
i te
choroby.
Następne
-go dnia
w
jednym
z gospodar-stw w Hoszowczyku

odbyło się szkolenie praktyczne z
powyższego tematu.
Szkolenie cieszyło się sporym
zainteresowaniem rolników. To
dobrze. Zawsze warto być dobrze

poinformowanym i nie dać
się zaskoczyć kontroli,
która może nawet
skutkować zmniejszeniem
lub ode-braniem dopłat.

Karolina Smoleńska

OOppłłaatteekk wwiiggiillii jj nnyy

Czas świąt to chwile długo
oczekiwane przez Chrześcijan,
a dla uczniów mają one wymiar
podwójny, gdyż nie tylko świętują
oni narodziny Jezusa, ale także
pozwalają na realizację większych
planów co spowodowane jest
okresem wolnym od zajęć
szkolnych.

Jak co roku w naszej szkole,
tak i tym razem dane nam było
obchodzić te chwile we wspólnym
gronie, gdyż dnia 22 grudnia 2010
roku po trzech godzinach lekcyj-
nych wszyscy zgromadziliśmy się
w sali ogólnej aby podzielić się
opłatkiem i śpiewać kolędy. Na
początku ksiądz proboszcz
Stanisław Gołyźniak poprowadził
wspólną modlitwę a ksiądz
dyrektor Jarosław Wnuk naszki-
cował plan uroczystości i życzył
wszystkim Wesołych Świąt. Do

jego życzeń dołączył się p. Leszek
Dziubeła z Rady Rodziców, który
namawiał uczniów, aby zaglądali
do książek w ciągu tego wolnego
od zajęć okresu, gdyż, jak wiado-
mo, w połowie stycznia będzie
miało miejsce wystawianie ocen za
półrocze nauki. Kolejnym punktem
programu było wspólne śpiewanie
kolęd, któremu na gitarach
przewodniczyli ks. Janusz
Rabiniak i p. Anna Stępniewska.
Nie sposób było zakończyć kolę-
dowania zaśpiewawszy kilka utwo-
rów, gdyż uczniowie okazywali
swój niedosyt, skandując: „Bis,
bis! ”

I tak po godzinie celebrowania
udaliśmy się na półtoratygodniową
przerwę, aby ten wolny czas
spędzić ze swoimi bliskimi radując
się z Narodzenia Pańskiego.

Radosław Pasławski

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się

do swojego brata

i wyciągasz do niego ręce,

jest Boże �arodzenie.

Matka Teresa z Kalkuty
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Genowefa Borzęcka, Angela Hermanowicz,

Edward Borzęcki, Kacper Podstawski.

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 6:00

1. Nadal przeżywamy radość Narodzenia Pańskiego, choć to już druga niedziela po
bożonarodzeniowych świętach.

2. W najbliższy czwartek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej
tradycji zwana świętem Trzech Króli, która przypomina, że Syn Boży przyszedł do ludzi
wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele poświęcimy kadzidło i kredę, którą –
zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw kreślimy pierwsze
litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara: C + M + B, dodając cyfry
Roku Pańskiego, ale co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom.
Msze św. o godz. 11 .00 i 16.00. Po Mszy św. o godz. 1 6.00 wystawienie Jasełek oraz
tradycyjne łamanie się opłatkiem.

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże
Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy
o Miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą.

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny
okres Narodzenia Pańskiego.

5. W naszej Parafii rozpoczynamy doroczne odwiedziny duszpasterskie, tak zwana kolęda.
Pamiętajmy, że kapłan przychodzi do naszych domów i mieszkań, a przede wszystkim do
rodzin z Bożym błogosławieństwem.
W piątek od Państwa Granatów do Państwa Michno.
W sobotę od Pana Krakowskiego Franciszka do Państwa Konopka.
Kolęda rozpocznie się od godz. 1 0.00

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie kościoła do świąt Bożego Narodzenia.
Na przyszły tydzień zapraszamy do sprzątania Kościoła Panie: Majewską Małgorzatę i Dyrda
Anastazję.

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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