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JJaakk JJeezzuuss wwyyppoocczzyywwaałł??

Przyszło ci kiedyś do głowy, czy Jezus jeździł
na wakacje i jak wypoczywał? Dlaczego stawiamy to
pytanie? Nie tylko, dlatego, że są wakacje. Wielu ludzi
nie jeździ na wakacje, bo nie stać ich na to, co wtedy
robią? A nawet ci, którzy jeżdżą nie wiedzą czasami, jak
wypoczywać, i wtedy okazuje się, że jeszcze bardziej
się męczą. Być może właśnie w odpowiedzi na pytanie
o wakacje i wypoczynek Jezusa znajdziemy wzór i plan
wypoczynku dla nas samych.

Czy Jezus jeździł na wakacje?
Oczywiście Pismo św. na to wprost nie odpowiada, bo
nie o wakacjach Jezusa relacjonowali jego autorzy, ale o
dziele zbawczym, jakie miał On do spełnienia
przychodząc na ten świat. Jednakże, aby wypełnić to
zadanie, jak każdy z ludzi, bo oprócz tego, że był
Bogiem był również integralnym człowiekiem, musiał
mieć czas na wypoczynek, by być potem skute-
czniejszym w swym działaniu i pracy. Dlatego na
pewno musiał mieć jakieś wakacje. A ponadto, On sam
nakazywał odpoczywać swoim uczniom po ich pracy
apostolskiej , więc problem wakacji i wypoczynku nie
był mu na pewno obcy. Jak zatem wyglądały jego
wakacje? Najpierw te spędzane w domu rodzinnym,
u boku matki i „ojca”, a potem te przeżywane być może
samotnie lub w gronie uczniów? Można się o nich
dowiedzieć sięgając do środowiska, tradycji i kultury
żydowskiej , z której wyrósł Jezus. Należałoby najpierw
pewnie poznać żydowskie zwyczaje, okoliczności i czas
takich wakacji. Jednak biorąc pod uwagę ubogi status,
jaki reprezentowała jego rodzina, były one zapewne
ograniczone do wyjazdu na parę dni, może dłużej , na
wieś do krewnych. Coś na wzór wypadu, jaki w swoim
czasie zrobiła Maryja, kiedy będąc w stanie błogosła-

wionym odwiedziła swoją krewną Elżbietę. Widzimy
Go też w kilkudniowej drodze podczas rodzinnej
pielgrzymki do Jerozolimy. Czy był to tylko obowiązek
religijny czy też może rodzaj religijnego wypoczynku?
Kiedy był już dorosły, wiemy, że wysyłał apostołów na
wypoczynek po okresie intensywnej pracy duszpaster-
skiej , choć o Jego wypoczynku wiemy stosunkowo
mało. Widzimy Go w przerwach jego wędrówki,
mieszkającego czasowo w domu swoich krewnych,
wypoczywającego przy studni jakubowej , samotnie
przebywającego na miejscach pustynnych.

Jak wyglądały wakacje Jezusa?
Od strony formalnej musiały być pewnie w dużej
mierze podobne do naszych, jako dobre sposoby
odnowienia swoich sił fizycznych i psychicznych,
oderwania się od codziennej rutyny poprzez chociażby
czasową zmianę środowiska, czy harmonogramu dnia,
oczywiście z większym wakacyjnym luzem, gdzie jest
miejsce na zabawę, rozrywkę i taniec. Apokryfy, czyli
utwory będące poza kanonem ksiąg Pisma Świętego,
ukazują czasem małego Jezusa bawiącego się na
podwórku z innymi dziećmi. Widzimy go również na
ślubie w Kanie Galilejskiej , gdzie mógł się bawić
z rówieśnikami, pewnie i tańczyć, stosownie do
tamtych zwyczajów. Zwraca jednak uwagę fakt, że nie
trwoni on bez potrzeby czasu na zbędne rzeczy, bo nie
ma go zbyt wiele, mając świadomość wypełnienia swej
misj i. Nie zapomina przy tym o obowiązkach
względem Boga i rodziny, uczestnicząc w zwyczajach
czy świętach liturgicznych. Ma więc ciągle w pamięci
to, co najważniejsze: misja, jaką Bóg mu przydzielił
i potrzebny czas do jej wypełnienia. Wtedy sam
wypoczynek i wakacje jawią się jako ich nieodzowne
elementy.
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DDzziieeńń DDzziieecckkaa ww pprrzzeeddsszzkkoolluu ww PPoollaanniiee
W dniu 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka

przedszkolaki z Polany wybrały się na do galerii Barak
w Czarnej na zajęcia ceramiczne. Zajęcia poprowadziła
pani Róża Franczak znana przedszkolakom z zajęć
teatralnych oraz jej mąż Krzysztof- artyści którzy
zajmujący się na co dzień ceramiką. Na początku zajęć
pani Róża oswajała dzieci z galerią oraz różnymi
pracami, które można tam kupić. Okazało się, że w
galerii znajdują się rózne ciekawe rzeczy nawet ubrania
i biżuteria, którą dziewczynki chętnie przymierzały.
Przed przystąpieniem do prac ceramicznych trzeba było
jeszcze wyjąć ze specjalnego pieca poprzednie prace
aby zrobić miejsce na nasze dzieła.
Wreszcie przedszkolaki dostały gotowe formy i mogły
samodzielnie wykonać ceramiczną figurkę aniołka,
konika, ptaszka czy rybkę. Pracowały z ogromnym

zapałem ale prace dostaną dopiero po wypaleniu.
Jednak nie wyszły z pustymi rękami bo pani Róża
podarowała każdemu na pamiątkę wizyty w galerii
maleńkiego aniołka. Do tego pani Magda z okazji Dnia
Dziecka dała każdemu loda więc była już pełnia
szczęścia!

Karolina Smoleńska

GGmmiinnnnee BBiieeggii PPrrzzeełłaajj oowwee

25.06.2012r. na stadionie sportowym w Czarnej
odbyły się „Gminne Biegi Przełajowe”. Uczestniczyli w
nich uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Czarnej ,
Gimnazjum w Czarnej oraz Zespołu Szkół
Salezjańskich w Polanie. Biegi odbywały się w
następujących kategoriach:

I kat: Szkoła Podstawowa kl. I-III chłopcy,
II kat: Szkoła Podstawowa kl. I-III dziewczęta,
III kat: Szkoła Podstawowa kl. IV-VI chłopcy,
III kat: Szkoła Podstawowa kl. IV-VI dziewczęta,
IV kat: Gimnazjum chłopcy,
V kat: Gimnazjum dziewczęta.
Biegi jak co roku otworzył Wójt Gminy Czarna Pań
Marcin Rogacki i życzył wszystkim uczestnikom
zwycięstwa.
Rywalizacja podczas biegów trwała do samego końca,
niektórzy uczestnicy chcąc osiągnąć lepszą lokatę
dobiegali do mety ostatkiem sił padając zaraz po
przekroczeniu lini mety.
Na zakończenie biegów odbyło się uroczyste wręczenie
dyplomów dla pierwszych sześciu miejsc oraz pierwsza
trójka otrzymała pamiątkowe medale z rąk Pana Wójta.
Dziękujemy Panu Jackowi Bihunowi, Wojciechowi
Kowalskiemu za sprawną organizację imprezy,
Informacji Turystycznej i Gminnemu Domowi Kultury
za wypożyczenie sprzęty nagłaśniającego i oprawę
muzyczną oraz Panu Wójtowi Marcinowi Rogackiemu
za ufundowanie pamiątkowych medali.

WY�IKI BIEGÓW: (do szóstego miejsca)

I kat: Szkoła Podstawowa kl. I-III chłopcy
I miejsce – Guzman Konrad
II miejsce – Pietruś Radosław
III miejsce – Caban Mateusz
IV miejsce – Malawski Aleksy
V miejsce – Koncewicz Sebastian
VI miejsce – Lasak Marcel

II kat: Szkoła Podstawowa kl. I-III dziewczęta
I miejsce – Borzęcka Wiktoria
II miejsce – Oskorip Aleksandra
III miejsce – Myślińska Zofia
IV miejsce – Stępniewska Joanna
V miejsce – Kapes Aleksandra
VI miejsce – Chorzępa Iga

III kat: Szkoła Podstawowa kl. IV-VI chłopcy
I miejsce – Szyszka Oskar
II miejsce – Rzeszowski Michał
III miejsce – Pstrąg Jakub
IV miejsce – Nóżka Marcin
V miejsce – Paszkowski Dawid
VI miejsce – Oskorip Dariusz

III kat: Szkoła Podstawowa kl. IV-VI dziewczęta
I miejsce – Michalewska Gabriela
II miejsce – Kosmecka Julia
III miejsce – Wronowska Dagmara
IV miejsce – Borzęcka Aleksandra
V miejsce – Zięba Irena
VI miejsce – Mazurek Aneta
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Po rocznych zmaganiach w szkole nadszedł
moment podsumowania osiągnięć uczniów uwieńczony
rozdaniem świadectw i nagród. Jest to czas refleksj i nad
tym co było naszym udziałem podczas zajęć
lekcyjnych. W owy dzień – 29 czerwca – spotkaliśmy
się na wspólnej Mszy św. w kościele w Polanie, której
przewodniczył ks. Gabriel Stawowy, który w kazaniu
przybliżył nam sylwetki św. Piotra i św. Pawła,
porównując pierwszego do uczniów szkolnych, którym
zdarza się czasami zawieść oczekiwania swojego
nauczyciela, tak jak św. Piotr zaparł się swojego Pana,
oraz tak jak nauczyciele mają swoich pupili, tak św.
Piotr był ulubieńcem Jezusa. Mówiąc o św. Pawle, ks.
Gabriel zaznaczył, że był on zgoła odmienny od św.
Piotra, gdyż cechowały go wykształcenie, rozumność i
oczytanie. Po modlitwie wiernych uczniowie naszej
szkoły wręczyli na ręce ks. Gabriela model serca, jako
symbol miłości Jezusa, chleb i wino oraz książkę i
prace przez nich wykonane, na znak szacunku do pracy
szkolnej i pogłębiania wiedzy. Po Mszy św. udaliśmy
się do świetlicy wiejskiej , gdzie po wręczeniu
świadectw i nagród miały miejsce występy artystyczne
polańskich uczniów. Na wstępie klasa V SP, w swoim
występie opisała swój zespół, w którym występują
marzyciele - śniący o pójściu na lody zamiast lekcji
przyrody, bohaterowie, ale także znudzeni całoroczną
pracą szkolną. Natomiast największym szkolnym
osiągnięciem było uświadomienie sobie na przyrodzie,
że nie tylko oni się kręcą na lekcjach, ale robi to cała
ziemia, więc jest to odruch zupełnie naturalny. W
dalszej części występów Gimnazjaliści w swoim
kabarecie (częściowo w języku angielskim)
zaprezentowali atlas uczniów zawierający m.in.
Odpisywacza zaciekłego, który szuka każdej
sposobności, aby odpisać zadanie domowe,
Męczennika lekcyjnego, który nigdy nie cieszy się z

tego, że jest na lekcji, Bujaka pospolitego, który
nieustannie kołysze się na krześle, czy choćby
Granatnika szybkostrzelnego odpowiadającego na
pytania nauczyciela, zanim on skończy je zadawać.
Następnie uczniowie z młodszych klas podstawówki
zaprezentowali, pod opieką p. Dominiki Podstawskiej
tańce, odziani w stroje ludowe, którymi liczne osoby
zachwycały się robiąc pamiątkowe zdjęcia. Na
zakończenie uczniowie klasy VI SP podsumowali
swoją przygodę w szkole podstawowej wyświetlając
prezentację multimedialną ukazującą najciekawsze
zdjęcia z ostatnich trzech lat, a także wykonując
kabaret, który także opisywał scenki z ich szkolnych lat
w humorystyczny sposób. I tak, po ok. trzech
godzinach świętowania rozpoczęliśmy letnie wakacje
szkolne. Szczególne podziękowania za organizację tej
uroczystości należą się p. Dominice Podstawskiej , p.
Hani Myślińskiej oraz rodzicom naszych uczniów.

Radosław Pasławski

IV kat: Gimnazjum chłopcy
I miejsce – Malawski Jakub
II miejsce – Steciuk Kamil
III miejsce – Ogrodzki Mateusz
IV miejsce – Skitał Jakub
V miejsce – Dyrda Hubert
VI miejsce – Borzęcki Tomasz

V kat: Gimnazjum dziewczęta
I miejsce – Cierpisz Iwona
II miejsce – Sowula Agnieszka
III miejsce – Rozczyńska Katarzyna

IV miejsce – Przybylska Zuzanna
V miejsce – Myślińska Agnieszka
VI miejsce – Kołomyja Iwona.

Grzegorz Borys, źródło: www.czarna. pl



1. Zbawiciel powiedział dziś do zmarłej : „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” I dziewczyna
odzyskała życie. To znaczy, że mamy wierzyć Chrystusowi, który przeszedł przez śmierć
i powstał z martwych. To znaczy, że my też – może nie tak zaraz – po śmierci
zmartwychwstaniemy. Nie bójmy się śmierci, gdyż jest ona początkiem nowego życia.

2.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek –
szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.

3. Dziękuję za wykonane prace przy nowym kościele.

4. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 1 9.00.

5. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Kostańskiej Małgorzacie
i Borzęckiej Grażynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krowiak Zofię i Caban Annę.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• we wtorek, 3 lipca – święty Tomasz Apostoł. WWieczerniku złożył wyznanie wiary „Pan mój
i Bóg mój”. Apostołował w Indiach. Tradycja mówi, że zginął około 52 roku na górze, która
obecnie znajduje się na przedmieściach miasta Madras,

• w piątek, 6 lipca – błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska, która swoim życiem potwierdziła,
że cały Kościół ze swej natury jest misyjny. Wszystkie siły poświęciła misyjnym dziełom
afrykańskim. Prośmy przez nią o taki sam zapał dla nas w przekazywaniu wiary choćby
najbliższym.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
XIII �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Halina Bakalarz, Malwina Gazda, Karolina Piotrowicz, Dominika Podstawska, Dorota Łysyganicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 9:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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