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KKoommeennttaarrzz ddoo EEwwaannggeelliiii

„„JJóózzeeff uucczzyynniiłł ttaakk,, jj aakk mmuu ppoolleecciiłł aanniioołł PPaańńsskkii””

Jezus urodził się z Maryi zaślubionej
Józefowi, potomkowi Dawida. I to właśnie ten Józef
jest w dzisiejszej Ewangelii szczególnie widoczny.
Józef, jak każdy z nas miał własny plan na swoje
życie, obmyślał, przewidywał, z rozsądkiem pod-
chodził do problemów, przemyślał także niełatwą
sprawę - Maryja, którą kocha nosi pod sercem nie
jego dziecko! Musi się z tym zmierzyć, musi to
zaakceptować. Wydaje się oczywistym przyjęcie
tego życia, ale wiemy, że różnie z tym bywa.
Szczególnie trudno było Józefowi, gdyż Maryja
stała się brzemienną, gdy była już Jego narzeczoną,
więc byli sobie przeznaczeni, jednak jeszcze nie
zamieszkali razem, zatem nie byli jeszcze małżeń-
stwem. Józef dowiaduje się, że Maryja nosi pod
sercem nie jego dziecko. Aby oszczędzić Maryi
skandalu, by ją chronić postanowił oddalić ją,
opuścić. Podjął decyzję, miał konkretny plan.
Jednak Bóg miał inny plan i w swej miłości za spra-
wą Anioła wskazał drogę Józefowi, dopomógł mu,
zapewnił, by nie bał się wziąść do siebie Maryi
i przyjąć Jezusa. Maryja zgodziła się na nowe życie,
Józef je zaakceptował i przyjął, zaadoptował Jezusa.

Dzięki temu przyjęciu i adopcji mogło dokonać się
Boże Narodzenie. Dzisiaj to nas Bóg prosi o zgodę
na nowe życie, o przyjęcie i adopcję Jezusa, bez tego
nie będzie prawdziwego i szczęśliwego Bożego
Narodzenia w nas i w naszych rodzinach. Nie bójmy
się odpowiadać na Boże wezwanie! Bóg ma plan na
nasze życie! Ten plan jest najlepszy! Choć często
wiedzie przez krzyż, to zawsze prowadzi do zbawie-
nia. Każdy z nas ma swoje plany, sam układa życie,
sam obmyśla i realizuje misternie ułożony plan - tak
jak Józef. Jednak często te plany nie pokrywają się
z planami Boga. Bóg być może ma inny plan -
totalnie odbiegający od naszego. Zamiar Józefa
zupełnie nie pokrywał się z zamiarem Boga, jednak
Józef uczynił jak mu polecił anioł posłany przez
Pana. I dzięki temu czynowi Bóg zszedł na ziemię,
stał się człowiekiem, by nas oswobodzić z węzłów
grzechu, by nam dać życie! Nie bał się narodzić
ubogi, nagi, opuszczony! Nie bał - bo chciał być
z nami i swą miłością ogrzać nasze zimne serca!
Zaufaj Panu i nie lękaj się realizować w swoim życiu
Jego planu! Tylko dzięki Twojej zgodzie na przyjęcie
życia Jezusa możliwe jest Boże Narodzenie!

„„ OOttoo PPaannnnaa ppoocczznniiee ii ppoorrooddzzii SSyynnaa,, ii nnaazzwwiiee GGoo iimmiieenniieemm EEmmmmaannuueell”” ((IIzz 77,, 11 44))

Czytania z niedzieli
- Iz 7, 10-14,
- Ps 24, 1-6,
- Rz 1 , 1-7,
- Mt 1, 23,
- Mt 1, 18-24.

W dzisiejszym wydaniu:

- Mikołajki w przedszkolu
- Święto �iepokalanego Poczęcia �MP
- Warsztaty z psychologiem w przedszkolu
- XXIOgólnopolskie Forum Szkół Katolickich
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MMiikkoołłaajj ww pprrzzeeddsszzkkoolluu

6 grudnia popołudniową
porą do naszego przedszkola zawi-
tał długo oczekiwany gość czyli
św. Mikołaj .
Po przywitaniu się z
dziećmi zasiadł na
czerwonym fotelu
i obejrzał piękne
przedstawienie przy-
gotowane przez
dzieci i panią Basię.
Bardzo podobały mu
się te występy
przedszkolaków był nawet mile
zaskoczony, że dzieci tyle wierszy-

ków i piosenek umieją już na
pamięć! No ale w końcu długo
przygotowywały się na tę wizytę.
Po przedstawieniu przyszedł czas
na prezenty. Mikołaj w swoim

ogromnym
worku
znalazł
paczkę dla
każdego
przedszko-
laka i nie
tylko! ,
gdyż
niektórzy

prócz rodziców przyprowadzili
także swoje rodzeństwo. Gdy tylko

Mikołaj rozdał paczki dzieci
rzuciły mu się z wdzięcznością na
szyję. Niektóre nie mogły oderwać
się od kochanego, dobrego
Mikołaja. Na koniec zachęciły go
do wspólnego tańca w kółeczku
i zaprosiły znów za rok na 6
grudnia. Obiecał, że na pewno
przyjedzie więc trzymamy go za
słowo!

Jeszcze tylko pamiątkowe
zdjęcie i Mikołaj musiał opuścić
przedszkole aby odwiedzić jeszcze
inne grzeczne dzieci w Polanie.

Karolina Smoleńska

Koordynator przedszkola

ŚŚwwiięęttoo NNiieeppookkaallaanneeggoo PPoocczzęęcciiaa
NNaajj śśwwiięęttsszzeejj MMaarryyii PPaannnnyy

Jak co roku w tym czasie
społeczność polańska obchodzi
święto Niepokalanego Poczęcia
Maryi Panny, podczas którego
uczniowie mają
dzień wolny od
zajęć. Dzień
8 grudnia 2010
roku upamię-
tniliśmy wspól-
ną Mszą świętą
o godz. 9:00,
której kazanie,
wygłoszone
przez ks. dyr. Jarosława Wnuka,
dotyczyło przybliżenia znaczenia

słowa Niepokalana oraz sylwetki
Maryi Panny. Słowo to oznacza,
że Maryję od chwili jej poczęcia
nie dotyczyły skutki grzechu pier-
worodnego. Dogmat o Niepokala-
nym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny został ogłoszony w 1854

roku. Cztery
lata później ,
podczas ob-
jawień w
1858 roku
w Lourdes,
Matka Boża
powiedziała:
„Jestem
�iepokalane

Poczęcie”, określając swoje wyją-
tkowe powołanie. W objawieniach

w Fatimie, które rozpoczęły się
w 1917 roku, Najświętsza Maryja
Panna przepowiedziała zwycię-
stwo swego Niepokalanego Serca:
„�a koniec, moje �iepokalane
Serce zatryumfuje”. W tym też
1917 roku powstaje we Włoszech
Rycerstwo Niepokalanej . Po Mszy
św. udaliśmy się do Domu
Młodzieżowego na wspólne biesia-
dowanie przy hojnie nakrytym
stole przygotowanym przez rodzi-
ców naszych uczniów a następnie,
na koniec, mieliśmy okazję obej-
rzeć film pt. Święta rodzina opo-
wiadający o losach Józefa i Maryi.

mgr Radosław Pasławski

WWaarrsszzttaattyy zz ppssyycchhoollooggiieemm
ww pprrzzeeddsszzkkoolluu

9 grudnia odbyły się war-
sztaty dla rodziców z psycholo-
giem w punkcie przedszkolnym
w Polanie. Warsztaty prowadziła
psycholog Wiktoria Krystosik -
Cytryna. Były one kontynuacją
warsztatów, które odbyły się we
wrześniu. Sporo było mówione
o emocjach, sposobie ich wyra-
żania oraz o aktywnym empaty-
cznym słuchaniu dziecka. W czę-
ści warsztatowej rodzice uczyli się

nazywać emocje dzieci oraz
pomagać dzieciom z nimi sobie
radzić. Okazuje się, że duże skute-
czniejsze jest na-zwanie emocji
dziecka i zrozumie-nie go niż
poucza-nie czy radzenie. Trzeba
nauczyć się mówić: Rozumiem, że
jesteś zły, widzę, że się zdenerwo-
wałeś… Okazuje się, że takie
zwykłe nazwanie głośno tego, co
przeżywa dziecko jest o wiele
skuteczniejsze niż jak to się cza-
sem pozornie wydaje mądre rady,
czy pocieszanie np.: Jesteś zły!
Uspokój się, bo porozmawiamy

inaczej! To może odnieść wręcz
przeci-wny skutek. Niestety fre-
kwencja tym razem nie była za
wysoka a szkoda. Następne
warsztaty dopiero w marcu.

Karolina Smoleńska

Koordynator przedszkola



Wśród Nas 3

PPooddzziięękkoowwaanniiee

Rada Rodziców Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie dziękuje firmie ZHUP "Pod Otrytem"
T. Glapa H. Glapa za bezinteresowną pomoc w organizacji zabawy andrzejkowej oraz

w zaopatrzeniu św. Mikołaja w prezenty.

Przewodniczący
Jan Podraza

XXXXII OOggóóllnnooppoollsskkiiee FFoorruumm
SSzzkkóółł KKaattoolliicckkiicchh

Dnia 9 grudnia delegacja
w składzie: ks. proboszcz
Stanisław Gołyźniak, ks. dyrektor
Jarosław Wnuk,
Pani Anna
Stępniewska i
Bernadetta
Szkarłat udała
się na XXI
Ogólnopolskie
Forum Szkół
Katolickich do
Częstochowy. Forum to sku-
piające ok. 530 szkół trwało od 10
do 11 grudnia na Jasnej Górze pod
hasłem "W trosce o prawdziwe
wychowanie", a obradom przy-
świecały słowa Jana Pawła II
z 1989 roku: „Wychowywać znaczy
służyć w odkrywaniu życiowego
powołania i dokonywaniu jego wy-
boru w wolności”. Program forum
był bardzo bogaty i przeobfity
w wykłady oraz wystąpienia wielu
znakomitych gości. Forum rozpo-
częło sie uroczystą Mszą świętą
w Kaplicy Jasnogórskiej , której
przewodniczył i homilię wygłosił
Ksiądz Biskup Stanisław
Napierała, asystent Rady Szkół
Katolickich. Po Eucharystii nastą-
piło oficjalne otwarcie XXI Ogól-
nopolskiego Forum Szkół Kato-
lickich. Zaproszonych gości i ucze-
stników przywitał przewodniczący
RSK ks. dr Adam Kostrzewa.
Podczas uroczystości otwarcia fo-
rum nadano Panu Prof. dr. hab.
Mirosławowi Handke, Ministrowi

Edukacji Narodowej w latach
1997-2000, tytuł Przyjaciela Szkół
Katolickich w Polsce, po czym Pan
Profesor wystąpił z wykładem nt:
„Wychowanie do wolności”.
Kolejny wykład wygłosił ksiądz

biskup Marek
Mendyk, prze-
wodniczący Ko-
misji Wychowa-
nia Konferencji
Episkopatu
Polski. W kolej-
nych punktach
programu tego

dnia znalazł się: - piękny koncert
patriotyczny ku czci Prezydenta
RP - Pana Lecha Kaczyńskiego
i wszystkich, którzy zginęli w
katastrofie smoleńskiej, przygoto-
wany przez Chór Liceum Ogólno-
kształcącego im. Jana Pawła II w
Rzeszowie, - wykład prof. dr hab.
Katarzyny Olbrycht, - wystąpienie
o. Andrzeja Majew-
skiego, jezuity,
- premiera filmu o
szkolnictwie katolickim.
Po każdym wystąpie-
niu był czas na pytania
do wykładowcy oraz
czas na dyskusję i
wymiane zdań. Po kolacji
nauczyciele mieli czas na modlitwę
oraz spotkania dyskusyjne, a o
godz. 21 :00 odbył się Apel
Jasnogórski poprowadzony przez
ks. dr Adama Kostrzewę, przewo-
dniczącego RSK. Dyrektorzy od
godz. 1 9:30 do skutku obradowali
w dużej Kaplicy Domu Piel-
grzyma. Sobotnia część forum roz-

poczęła się od Mszy świętej
w Kaplicy Matki Bożej .
Eucharystii przewodniczył i ho-
milię głosił ks. dr Adam
Kostrzewa. Podczas Mszy św.
ponowiono Akt Zawierzenia
szkolnictwa katolickiego w Polsce
Matce Bożej Jasnogórskiej -
Królowej Polski. Po Eucharystii
nastąpiła część wykładowa. Prze-
mawiali: Pani reżyser filmu o
szkolnictwie katolickim Wanda
Różycka - Zborowska, prof.
Wojciech Kudyba, mgr Maria Panz
oraz ks. dr Marek Studenski. Po
godz. 1 3:00 nastąpiło podsumo-
wanie XXI Forum Szkół Kato-
lickich oraz błogosławieństwo
i rozesłanie Uczestników forum do
pełnienia misj i. Podczas obrad
padło wiele umacniających słów,
które nam nauczycielom po-
magają z każdym dniem lepiej
wypełniać powierzone obowiązki,

zwłasz-
cza
nauczy-
cielom
szkoły
katoli-
ckiej , w
której

nie tylko przekazujemy wiedzę, ale
także wychowujemy uczniów w
duchu katolickim. Podczas forum
można było zabrać ze sobą sporo
ciekawych i przydatnych materia-
łów, do których wracamy, czytając
umacniamy się w przekonaniu, że
ciągle pomimo przeszkód warto
walczyć o dobro w życiu młodych!

Bernadetta Szkarłat



OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
IV �IEDZIELAADWE�TU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Dariusz Oskorip, Dariusz Koncewicz, Gabriela Faran, Ewa Wytyczak
Ewelina Karciarz, Adam Cichoń, Adam Granat, Adam Maruszczak

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 8:00

1. Coraz bliżej do uroczystości Narodzenia Pańskiego! W piątek Wigilia i potem kolejne świąteczne dni.
Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka
Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem. Przede wszystkim niech to będzie
przeżycie religijne! Pamiętajmy, że to Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu
wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało
między nami na zawsze.

2. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej
sprawowanej o północy z piątku, 24 grudnia, na sobotę, 25 grudnia. Wcześniej w naszych domach,
wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to
będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś
pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa,
lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg świętego Łukasza),
łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na
wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć
post ten nie jest już obowiązkowy.

3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej tradycji
dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia będzie
przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych,
którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

4.W tym duchu przyjdźmy też na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my
chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.

5. Ale jeszcze wcześniej w pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na
pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako
szafarz Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu
z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią. Dlatego w naszym kościele jeszcze okazja do przedświątecznej
spowiedzi świętej w środę od godz. 1 5:00

6.W poniedziałek o godz. 1 3:00 pogrzeb św. pamięci Łukasza Pisarskiego. O godz.1 2:00 różaniec
w kościele. Mszy św. o godz. 1 6:00 nie będzie.

7. Betlejemskie światełko pokoju, które zostało przywiezione przez naszych harcerzy z Rzeszowa,
będzie roznoszone po naszych domach w czwartek i piątek.

8.W piątek Mszą św. o godz. 8:00 zakończenie rorat.

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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