
 Spotkanie wystraszonych uczniów ze Zmartwychwstałym 
nie tylko dodało im odwagi, ale dzięki obdarowaniu ich Duchem 
Świętym uzdolniło ich do podjęcia powierzonej im misji głosze-
nia prawdy o Bogu. Wydarzenia związane z męką Jezusa tak bar-
dzo wstrząsnęły uczniami, że nawet wieczorem w dniu zmar-
twychwstania trwali oni w swoim odizolowaniu od świata. W tę 
rzeczywistość braku nadziei wchodzi Jezus, który pomimo zada-
nej Mu śmierci, okazał się zwycięzcą. Przestraszonym uczniom 
przynosi dar pokoju, który ma przemienić nie tylko ich samych, 
ale ma stać się treścią głoszonego przez nich orędzia. Posłani 
przez swojego Mistrza spotkają się wielokrotnie z odrzuceniem  
i prześladowaniem, które prawie wszystkich z nich doprowadzi do 
śmierci męczeńskiej. Pokój przyniesiony im przez Jezusa związa-
ny jest z darem Ducha Świętego. To On będzie ich prowadził, 
wspierał w powierzonej misji oraz uzdalniał do czynienia tego, co 
wielokrotnie czynił ich Mistrz, gorsząc tych, którzy wołali: Kim 
On jest, skoro mówi bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, 
jeśli nie sam Bóg? (Łk 5, 21). Tak więc od tej pory uczniowie bę-
dą uczestniczyć w sposób szczególny w misterium Boga, który 
wyzwala człowieka z grzechu i śmierci, obdarzając życiem. Każ-
dy z nas wezwany jest do stawania się uczniem, do tego, aby dać 
się prowadzić i przemieniać Duchowi Świętemu. On nie jest da-
rem obiecanym jedynie małej grupie. Bóg w swojej hojności po-
syła Go do serc nas wszystkich. Otwórzmy się na Niego i pozwól-
my Mu w nas działać. 

4 czerwca 2017 r. 
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Dar pokoju 

 „Nawet w tym, co jest dla nas najtrud-„Nawet w tym, co jest dla nas najtrud-

niejsze, objawia się  Serce Jezusa, które niejsze, objawia się  Serce Jezusa, które 

jest mądrzejsze od nas.”jest mądrzejsze od nas.”  

  

ks. Jan Twardowskiks. Jan Twardowski  
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 Dnia 25 maja, ucznio-

wie naszej szkoły z kl. V SP 

oraz II i III gimnazjum, mogli 

obejrzeć codzienną pracę 

strażników granicznych, któ-

rzy chętnie nam opisywali jak 

funkcjonuje ich placówka na 

co dzień. Dzięki strażnikom 

dowiedzieliśmy się np., że 

strzegą oni 15 kilometrowy 

odcinek graniczny w okoli-

cach Czarnej, a podlegają im 

miejscowości, Czarna, Pola-

na, Rajskie i część Lutowisk. 

Jako jedyna placówka, obok 

tej w Ustrzykach Górnych, 

posiada do dyspozycji cztery 

konie, a co wzbudziło  

w uczniach największe zain-

teresowanie, używa w ak-

cjach quady i crossy, co mo-

gliśmy dostrzec w przygoto-

wanej przez strażników pre-

zentacji multimedialnej. Każ-

dy mógł usiąść, czy odpalić te 

pojazdy, przez co nieco 

wczuwał się jakby był pra-

cownikiem straży. Ponadto, 

sporym zainteresowaniem 

wśród nich cieszyła się broń 

(kałasznikowy, glocki), kami-

zelki kuloodporne, noktowi-

zor, kamera termowizyjna, 

które można było przymie-

rzyć, czy potrzymać w dłoni. 

Ale i bez tych nowoczesnych 

przyrządów, praca strażnika  

nie może obejść się bez psa 

tropiącego, takiego jak Joke-

ra, którego sztuczki i reago-

wanie na komendy przewod-

nika oglądali-

śmy  

z zaciekawie-

niem.  

       Dwie go-

dziny wizyty  

w placówce w 

Czarnej szybko 

minęły, a w 

uczniach dało 

się odczuć za-

chwyt zawo-

dem strażnika, 

którzy opowia-

dali jak to by 

chcieli w przyszłości zostać 

jednym z nich.  

       Podziękowania należą się 

strażnikom granicznym  

z Czarnej za zaproszenie na 

dni otwarte oraz nauczycie-

lom i ks. proboszczowi Stani-

sławowi Gołyźniakowi za 

zorganizowanie transportu 

uczniów. 

 
Radosław Pasławski 

Wyjazd do klasztoru Nazaretanek w KomańczyWyjazd do klasztoru Nazaretanek w Komańczy  

Dni otwarte w placówce straży granicznej w CzarnejDni otwarte w placówce straży granicznej w Czarnej  

Nasza grupa przed Placówką  

Straży Granicznej w Czarnej 

 Nie bez powodu dnia 

27 maja cała nasza szkoła 

wyjechała do klasztoru sióstr 

Nazaretanek w Komańczy, 

gdyż w tym czasie przypada 

36 rocznica śmierci ks. Kar-

dynała Stefana Wyszyńskie-

go, który był tutaj internowa-

ny przez władze PRL-u na 

przełomie 1955 i 1956 roku. 

Na miejscu zostaliśmy przy-

witani przez siostrę Bożenę, 

która naszkicowała nam życie 

i działalność ks. Kardynała, 

sprawdzając przy tym wiedzę 

uczniów w tym zakresie,  

z czego należycie się oni wy-

wiązali. Podkreśliła ona, że 

ks. Kardynał był tutaj izolo-

wany od reszty społeczeń-

stwa, jednak jego działalność 

religijna w klasztorze była 

bogata – to tutaj powstały 

Śluby Jasnogórskie, czyli mo-

dlitwa w formie ślubów zło-

żona Najświętszej Maryi Pan-

nie. Następnie udaliśmy się 

na Mszę św. do klasztornej 

kaplicy, którą odprawił ks. 

dyrektor Jarosław Wnuk.  
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Kuchenne rewolucje klasy II Gimnazjum :)Kuchenne rewolucje klasy II Gimnazjum :)  

W swym kazaniu ks. dyrektor 

nawiązał do słów Kardynała, 

który mówiąc, że wszystko 

postawił na Maryję, oddał się 

jej bezgranicznie, także  

w chwilach słabości czy pod-

czas napotykających go pro-

blemów. Po mszy każdy mógł 

zwiedzić Izbę Pamięci  

w klasztorze, gdzie widniały 

rzeczy, z których ks. Kardy-

nał korzystał w swojej posłu-

dze, m. in. autentyczne me-

ble, ornat, sutanna, czy biret. 

Cały klasztor jest przepełnio-

ny aurą i duchem ks. Prymasa 

Wyszyńskiego, który czas 

pobytu tutaj spędzał na mo-

dlitwach, spacerach i przy 

pracy. Z pewnością niejeden 

z nas będzie miło wspominał 

chwile spędzone w tym uro-

kliwym miejscu, które przy-

ciąga pielgrzymów z całego 

świata. 

 
Radosław Pasławski 

 Dzień dziecka zaczęli-

śmy świętować wcześniej. 

Zeszliśmy się o 17 we wtorek 

(30 maja), w kuchni Domu 

Młodzieżowego w Polanie. 

Postanowiliśmy z okazji zbli-

żającego się Dnia dziecka zro-

bić (i zjeść) prawdziwą, do-

mową pizzę. Najpierw roz-

dzieliliśmy pracę: chłopcy 

kroili warzywa, dziewczyny 

jabłka do placka, a pani Ber-

nadetta zajęła się pieczeniem 

ciast. Wojtek wspaniale spisał 

się krojąc paprykę, Kacper 

zrobił sosy, których smak za-

pamiętamy prawdopodobnie 

do końca życia, a Sebastian, 

poza krojeniem pieczarek, 

modlił się, żeby to wszystko 

dobrze się upiekło. Po chwili 

w piekarniku znalazły się 

dwie pyszne „cynamonki” – 

kakaowe ciasta z jabłkami, 

rodzynkami i kokosem. Przed 

nami jeszcze dwa kolejne 

placki, pięć pizz i kilkanaście 

babeczek. Dziewczyny przy-

gotowały resztę składników 

do pizzy. Smażyły pieczarki  

i kurczaka, i wyrabiały ciasto. 

Wokół Domu Młodzieżowego 

kręcili się zmęczeni i wygłod-

niali robotnicy, którym nie 

daliśmy wejść do kuchni.  

W końcu z litości, dobrego 

serca i w ramach przeprosin 

wysłaliśmy delegację z naszą 

najlepszą pizzą (a później tak-

że z ciastem). Gdy już wszyst-

kie wypieki były gotowe za-

prosiliśmy na świętowanie 

Dnia Dziecka  księży Salezja-

nów oraz całkiem przypad-

kiem kręcących się w pobliżu 

plebani członków naszych ro-

dzin. Zajadając się smakoły-

kami wspominaliśmy do póź-

nych godzin nocnych niedaw-

ny wyjazd do Wrocławia. Nie-

stety burza przerwała nasze 

radosne spotkanie i tak o go-

dzinie 22:00 rozeszliśmy się 

do domów, ale nazajutrz padło 

pytanie: „Kiedy proszę pani 

następne pieczenie pizzy?”, 

więc poprawiny czekają :).  

Joanna Stępniewska 

Bernadetta Szkarłat 

W klasztornej kaplicy 

 

 

Przed klasztorem w Komańczy 

 

    II Gimnazjum z gośćmi przy 

stole zastawionym pizzami  

i jeszcze ciepłymi wypiekami 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800. 

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce 
Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: 
„Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch 
Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził 
nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, 
rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając 
się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi  
w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu.  
Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia 
jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą. 

2. Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 
2008 r. pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dzięk-
czynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar 
odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie 
gesty dobroci i braterskiej solidarności. 

3. W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), 
obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Poniedziałkowe święto pod-
kreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym 
ciele Chrystusa – Kościele.  

4. We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popie-
łuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławio-
nego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mą-
drość i roztropność dla rządzących naszym narodem. 

5. W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto 
Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie 
dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych 
do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu.  

6. W czerwcu codziennie po Mszy św. w naszym kościele celebrujemy na-
bożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są 
nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte 
Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, 
uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni 
z Panem Bogiem. 

7. W przyszłą niedzielę, 11 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Naj-
świętszej Trójcy. W naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywali 
Pierwszą Komunie św. Spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych, 
ich rodzin i całej wspólnoty parafialnej odbędzie się 10 czerwca (sobota) 
o godz. 10:00. 

8. Z procesją Bożego Ciała przejdziemy przez Hawaje, ołtarze przygotują 
mieszkańcy Polana Ostre. 


