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UROCZYSTOŚĆ ZESŁAIA DUCHA ŚWIĘTEGO
rok A

Czytania z niedzieli

W dzisiejszym wydaniu:

- Dz 2, 1–11,
- Ps 104, 1ab i 24ac. 29bc–30. 31 i 34, - Prezentacja językowa,
- 1 Kor 12, 3b–7. 12–13,
- VI Gminne Biegi Przełajowe,
- J 20, 19–23,
- Wycieczka do Warszawy klas V, VI,
- Jak pomóc dzieciom przyjąć sakrament

„WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!”

Każdy z nas dobrze zna uczucie radości
z powodu otrzymania od przyjaciela jakiegoś daru (np.
imieninowego czy urodzinowego prezentu), jak
również radość z obdarowania kogoś bliskiego.
W takim doświadczeniu materialna wielkość daru nie
jest najważniejsza (może to być np. róża albo muszelka
przywieziona znad morza). Dużo bardziej istotny jest
sam fakt obdarowania owej drugiej osoby oraz
życzliwość i miłość, które towarzyszą temu aktowi.

Otwórzmy się razem na tę miłość Ojca przynoszącą
nam największy Dar i przyjmijmy wobec Niego
postawę synowskiej miłości i uległości, jakiej uczy nas
Chrystus, abyśmy mogli lepiej pełnić Bożą wolę
i mocą Ducha Świętego świadczyć o tym, że Jezus żyje
i że „jest naszą drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego była określana
w tradycji liturgicznej Kościoła „świętem Daru
darów”. Duch Święty jest Osobą-Darem. Udzielając
Go dziś całemu Kościołowi, w tym także i nam, Bóg
Ojciec otwiera na nowo swoje serce, odnawia wobec
nas swą miłość i potwierdza, iż jesteśmy Jego
przybranymi synami w Synu. Przekazując Go nam
zmartwychwstały Chrystus, noszący na swym ciele
ślady zbawczej męki, uczy nas zajmowania postawy
poddania się Ojcu, posłuszeństwa i uległości względem
Niego w każdej sytuacji, zaufania Mu w każdej próbie
życiowej. W sposób niezasłużony zostajemy na nowo
ogarnięci miłością Bożą.
„ iech ch wa ła Pa n a trwa n a wieki, n iech Pa n się ra duje z dzieł swo ich . ” (Ps 1 04, 3 1 )
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Prezentacj a j ęzykowa

Co pewien czas uczniowie
naszej szkoły inscenizują na
porannym „słówku” przedstawienia
przekazane w języku angielskim.
Tym razem, kolej przyszła na klasę
IV SP, która zaprezentowała
wspólne widowisko, wcielając się w
role pacjenta, lekarza oraz osób
towarzyszących. Akcja tej sztuki ma
miejsce w gabinecie lekarskim,
gdzie Natalia Caban, za namową

Wycieczka do Warszawy
klas V, VI

znajomych (Marta Stępniewska,
Kamil Karciarz, Irena Zięba i Witek
Piotrowicz) udaje się z wizytą do
lekarza (Nina Smoleńska), aby
otrzymać informacje dotyczące jej
dolegliwości. Po otrzymaniu
diagnozy, Irena – zażywając tabletki
- upada na podłogę, co stanowi
zwrot akcji oraz odbierane jest
przez obserwatorów jako komiczny
aspekt przedstawienia, co jednak jak zauważa Krzysiek Orłowski –
stanowi przestrogę dla innych, aby

- Muzeum Wojska Polskiego –
lekcja muzealna „Broń w wojsku
polskim w czasach od X do XVII
wieku”,
- centrum handlowe „Złote tarasy”,
- Pałac Kultury i Nauki – niestety
tylko dolne kondygnacje, tarasy
widokowe na XX-tym piętrze były
niedostępne
dla turystów
z
powodu
wizyty prezydenta USA –
Baraka
Obamy
(prezydent
mieszkał w
pobliskim
hotelu „Mariot”, naprzeciw tegoż
Pałacu, a więc istniało ryzyko
ustrzelenia prezydenta),
- Park wodny „Warszawianka”.

W dniu 26.05.2011 roku
wyruszyliśmy do Warszawy. Zanim
dotarliśmy do stolicy zobaczyliśmy:
- zalew w okolicach Tarnobrzega,
powstający w miejscu
wyeksploatowanej kopalni
siarki,
- w Sandomierzu –
trasę podziemną
pod rynkiem Starego Miasta, muzeum Jana Długosza,
katedrę
Sandomierską (ojca Mateusza niestety nie
spotkaliśmy :))
- w Krzemionkach Opatowskich
kopalnię sprzed 5 tys. lat,
w których wydobywano krzemień
W dniu 28.05
pasiasty – skałę służącą do wyrobu
byliśmy jeszcze w
narzędzi.
stolicy i zobaczyliśmy:
W dniu 27.05 wyruszyliśmy - Muzeum Powstania
Warszawskiego,
poznawać Warszawę:
- park Saski z Grobem Nieznanego - spacer z przewodnikiem po Parku
Żołnierza,
- Uniwersytet Warszawski – wizyta Łazienkowskim,
Multikino
na Wydziale Geografii i Studiów
„Bemowo”
projekcja
Regionalnych,
- Muzeum Narodowe – lekcja filmu „4 żywioły” w systemie 5D,
muzealna na temat „Malarstwo - wieczorno – nocny spacer po
Starówce Warszawskiej – m.in.
Matejkowskie”,
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nie zażywać leków pochodzących z
nieznanego źródła.
Wystawiane na „słówkach”
przedstawienia nie tylko inspirują
innych uczniów do brania udziału
w tego typu sztukach, ale także
pogłębiają znajomość jeżyka
angielskiego i rozwijają ucznia
kulturowo dając im sposobność do
wyrażenia się.
Radosław Pasławski

uczestnictwo w pokazie światło –
dźwięk przy największej warszawskiej fontannie.
W dniu 29.05 opuściliśmy
Warszawę i wracaliśmy przez:
- Kazimierz Dolny nad Wisłą –
rejs po Wiśle, zwiedzanie ryneczku,
- Lublin – spotkanie z naszym
miłym krajanem o. Rafałem
Krauze, który poświęcając nam
czas oprowadził po lubelskiej
starówce.
W późnych godzinach
wieczornych 29.05 pełni wrażeń
powróciliśmy do Polany.
Hanna Myślińska
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VI Gminne B iegi Przełaj owe
Czarna 08 . 06. 201 1 r.
Dnia 08.06.2011 r. odbyły
się VI Gminne Biegi Przełajowe na
stadionie w Czarnej.
W konkursie brało udział 59
uczestników ze szkół z gminy
Czarna w tym 23 uczniów szkoły
w Polanie. Dzieci i młodzież
z naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
wypadły w zawodach
rewelacyjnie. W każdej
konkurencji zajęliśmy
miejsca na podium.
I tak: w biegach na
przełaj w kategorii klas
IV do VI szkoły
podstawowej:
ks. Marek Dziewiecki

Jak pomóc dzieciom przyj ąć
sakrament

Wielu rodzicom zależy obecnie bardziej na wykształceniu
dziecka niż na jego wychowaniu, a
dla wielu nastolatków ważniejsze
jest to, co posiadają, niż to, kim się
stają. W takim kontekście cywilizacyjnym chrześcijaństwo – ze swoimi wysokimi ideałami – wydaje się
raczej przeszkodą niż pomocą w
radzeniu sobie z codziennym życiem. Mimo to nadal większość
rodziców pragnie, by ich dzieci
przystąpiły do Pierwszej Komunii
Świętej i przyjęły sakrament bierzmowania. Motywacja tych pragnień
bywa jednak powierzchowna. Powierzchowne bywa też rozumienie
sakramentów oraz przygotowanie
do ich przyjęcia. Na szczęście nikt
nie zmieni natury człowieka, w
którą wpisana jest tęsknota za
Bogiem i za miłością, jaką On nas
pokochał i jakiej tylko On może nas
nauczyć. Nic też nie zmieni faktu,
że chrześcijaństwo jest nie tylko
religią miłości, ale też religią
realizmu i mądrości, a wskazania
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- dla dziewcząt na dystansie 800m I
miejsce zajęła Irena Zięba z klasy
IV deklasując rywalki, a Oliwa
Fundakowska
z klasy V wywalczyła miejsce V.
- dla chłopców na dystansie 1000m
III miejsce zajął Patryk Koncewicz
z klasy V, a piąte Hubert Faran
z klasy VI.
W kategorii klas I - III gimnazjum:
- dziewczyny na
dystansie
1000m
wywalczyły
miejsce II,
które zajęła
Ewa
Wytyczak

oraz trzecie Wiercińska.
Chłopcy na dystansie 1500m
wywalczyli III miejsce - Dawid
Koncewicz i szóste Norbert
Dziubeła.
Gratulujemy
serdecznie
wszystkim uczestnikom i życzymy,
by sportowy zapał trwał jak
najdłużej, a ks. proboszczowi
Stanisławowi
Gołyźniakowi,
p. Dominice Podstawskiej i Joannie
Cichacz dziękujemy za dowiezienie
naszych sportowców na zawody, a
po nich do Polany.
Dawid Koncewicz
Zuzanna Przybylska
Justyna Szczygieł
Aleksandra Wiercińska

Ewangelii pozostają aktualne w uczył realistycznie myśleć i odpowiedzialnie kochać, umacniał w
każdej epoce i kulturze.
czynieniu dobra, pomagał iść drogą
Pierwszym zadaniem rodziców, błogosławieństwa, przywracał naksięży i katechetów jest wyjaśnianie dzieję. Sakramenty to moc miłości i
dzieciom i młodzieży natury sakra- mądrości wychodząca z Chrystusa,
mentów. Sakramenty definiuje się który żyje na wieki. To przejaw
zwykle jako widzialny znak niewi- szczególnego działania Boga w
dzialnie działającej łaski. Takie Kościele.
określenie może być mylnie rozuSpecyfiką przygotowania do
miane, gdyż zapożyczone jest ze
Komunii Świętej
świata rzeczy, a nie osób, nic nie Pierwszej
wspomina o miłości, a ponadto mo- powinno być pomaganie dzieciom,
że sugerować, że sakramenty dzia- by cieszyły się miłością Jezusa,
łają w sposób magiczny, czyli który tak bardzo kocha ludzi, że
niezależne od świadomości i współ- przychodzi do nas w ludzkiej
pracy człowieka z Bogiem. Warto naturze, chociaż wie, że Go
zatem wyjaśniać dzieciom i mło- śmiertelnie skrzywdzimy. Po swoim
dzieży naturę sakramentów na zmartwychwstaniu powraca do nas
sposób personalistyczny, eksponu- nie po to, by się mścić, ale po to, by
jąc fakt, że jest to spotkanie kocha- nie pozostawić nas sierotami i stać
jącego Boga z człowiekiem, który się naszym codziennym pokarmem,
jest w stanie odpowiedzieć miłością naszą siłą, radością, nadzieją.
na miłość. Sakramenty to powtórze- Przygotowanie do Pierwszej
nie tu i teraz tego, czego Chrystus Komunii Świętej to zachwycanie
dokonywał wobec ludzi, których dzieci Bogiem, który jest bliżej nas
osobiście spotykał dwa tysiące lat niż rodzice i który bardziej się o nas
temu w czasie swojej widzialnej troszczy niż mama karmiąca
obecności na ziemi. Przemawiał ukochane dziecko własną piersią.
wtedy do ludzi z mocą i miłością,
uzdrawiał ich, odpuszczał grzechy,
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
ZESŁAIE DUCHA ŚWIĘTEGO

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 tajemnice 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. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na
Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą!
2. Jutro, w poniedziałek, 13 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy
święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi
polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką
Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję
soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla
rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym Ciele Chrystusa – Kościele.
3. W czerwcu codziennie o godz. 18.00 w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca
Pana Jezusa. Przypatrzmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż
na 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!
4. W przyszłą niedzielę, 19 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy.
5. Dziękuję mieszkańcom Polany Górnej za posprzątanie terenu wokół kościoła i cmentarza.
6. W czwartek 16 czerwca rozpoczynamy Triduum przed I Komunią świętą. Dzieci wraz
z rodzicami zapraszamy w czwartek i piątek na Mszę św. godz. 18.00 po której odbędą się
próby ceremonii. W sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 odbędzie się spowiedź dla dzieci,
rodziców i rodziców chrzestnych. Możliwość do spowiedzi dla rodzin dzieci
pierwszokomunijnych będzie także w piątek podczas Mszy św.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Domańskiej Bożenie
i Gałek Małgorzacie. Na przyszły tydzień zapraszamy do sprzątania Panie: Torbińską
Stanisławę i Piotrowską Marię.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Antoni Kania, Antoni Myśliński, Jolanta Galica, Aneta Różańska,
Aneta Karciarz, Aneta Borzęcka, Elżbieta Oliwko, Elżbieta Maruszczak.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00
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