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Gaudete in Domino semper!
Poważne problemy życiowe utrudniają niekiedy
rozpoznanie tych darów Chrystusa. Zadaniem
Kościoła, pouczonego przez Ducha Świętego, jest
właśnie ukazywanie ich i dawanie o nich świadectwa.
Ludzkość pragnie dziś przede wszystkim radości i
pokoju. My, wierzący, poprzez świadectwo czynnej
To zaproszenie do radości jest wyraźnie miłości powinniśmy stawać się każdego dnia
umotywowane: «Pan jest blisko» (Flp 4, 5). Dominus proroczym zaczynem świata pojednanego przez miłość
prope est. Prawda ta znana jest pobożnemu Izraelicie i ożywianego Bożą radością.
— z niej czerpie ufność i pocieszenie. Swoje pełne
uzasadnienie ta prawda znajduje w Chrystusie. W Nim Niech Najświętsza Maryja Panna, którą wzywamy jako
bowiem Bóg stał się bliski każdemu człowiekowi: On «Przyczynę naszej radości», pomaga nam wiernie
jest Mesjaszem, «Emmanuelem», «Bogiem z nami» wypełniać tę misję. Któż lepiej niż Ona doświadczył
(por. Iz 7, 14; Mt 1, 23). Radość jest w centrum bliskości Pana, źródła radości i pokoju? Zawierzmy się
Jej matczynej opiece, abyśmy byli zawsze, a
Ewangelii Bożego Narodzenia.
szczególnie w chwili obecnej, wiarygodnymi
Kościół, niczym doświadczona matka, lepiej niż świadkami radości Chrystusa.
jakakolwiek inna instytucja zna cierpienia, jakie niesie
ze sobą życie ludzkie. Dobrze wie, że w życiu wielu
narodów i osób smutek przeważa nad radością, trwoga
nad nadzieją.
Dziś, w III Niedzielę Adwentu, znów słyszymy
radosną zapowiedź: «Gaudete in Domino semper» —
«Radujcie się zawsze w Panu» (Flp 4, 4). Te słowa,
zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Filipian, nadają ton
dzisiejszej liturgii.

Lecz właśnie do tych mężczyzn i kobiet przede
wszystkim skierowane jest orędzie Bożego
Narodzenia, gdyż «ubogim [Chrystus] głosił dobrą
nowinę o zbawieniu, jeńcom wyzwolenie, a smutnym
radość» (IV modlitwa eucharystyczna). On jest
prawdziwym wyzwolicielem człowieka, posłanym
przez Boga, aby go wyzwolił z mocy zła i śmierci. Z
tego pełnego wyzwolenia płynie radość, jaką Chrystus
daje swym przyjaciołom. Radość, która, podobnie jak
Jego pokój, różni się od powierzchownej i nietrwałej
radości, jaką daje świat (por. J 14, 27).

„ Wielbi dusza m o ja Pan a, i raduje się duch m ó j w Bo gu, Zbawcy m o im . ” (Łk 1 , 46)
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Wróżki, czarownice, indianka, kot, mrówka,
zorro, kowboje, wilk, kościotrup i inni przebierańcy
pojawili się na zabawie w świetlicy wiejskiej w Polanie
26 listopada. Wpadły nawet Rihana i Selena Gomez
piosenkarki z wielkiego świata! A warto było bo
o ciekawy program imprezy zadbała prowadząca
i największa z czarownic tego wieczoru - pani
Dominika
Podstawska.
Do tańca przygrywał oraz
śpiewał
pan
Janusz
Krakowski.
Piękną scenę wyczarowały
panie:
Dominika
Podstawska i Janina Krauze.
Anna Stępniewska oraz
Karolina Smoleńska prowadziły cieszący się niesłabnącym powodzeniem konkurs "Złów nagrodę". Kto ma jakąkolwiek wprawę
w łowieniu ryb mógł tym razem złowić wiele
atrakcyjnych nagród - książki, kredki, zakreślacze,
podkładki pod myszkę a nawet bluzki, sukienki i buty!
Z kapitalną inicjatywą wyszli gimnazjaliści z klasy II,
którzy sprzedawali ciasteczka z dobrym słowem kruche, pierniczki, orzeszki, babeczki, kocie oczka.
Pyszności!
Jak zawsze na zabawie tanecznej odbył się konkurs
tańca w którym pierwsze miejsce zajęli Asia
Stępniewska i Sebastian Koncewicz, drugie Zosia
Myślińska i Kacper Podstawski a trzecie Nina
Smoleńska i Irena Zięba. W konkursie na strój jury
przyznało I miejsce Asi Stępniewskiej przebranej za
zorro, II - Kacprowi Podstawskiemu za strój
kościotrupa i III - Kindze Borzęckiej przebranej za

Przedstawienie rycerskie
W ostatni dzień listopada do naszej szkoły przybyła
grupa artystyczna z Rzeszowa o nazwie Rekonstrukto,
która w swoim przedstawieniu opisała życie i kulturę
średniowiecza. Na wstępie dowiedzieliśmy się kilka
faktów z teorii, m.in. ,że atrybutem rycerza był miecz,
że pasowanie na rycerza odbywało się przed głównym
ołtarzem, a pasowany na rycerza otrzymywał ostrogi,
które były symbolem rycerskości. Zaszczytu
„pasowania na rycerza” dostąpił tego dnia Miłosz
Smoleński, który mógł tym samym potrzymać miecz.
Na drugim planie można było obejrzeć wystawioną
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czarownicę. Sporo emocji przyniósł kolejny konkurs
"mumia". Uczestnicy dobrani w pary musieli
zmumifikować się za pomocą papieru toaletowego czyli mówiąc krótko trzeba było swoją parę owinąć
papierem toaletowym. W tej konkurencji najlepsze było
rodzeństwo Milena i Patryk Froń - Patryk wczuł się w
rolę i stał nieruchomo jak mumia, drugie miejsce zajęła
para Wika Borzęcka i Ola Oskorip a trzecie za
fantazyjne owinięcie Radek Faran z mamą (owijała
mama). Szaleństwom na parkiecie nie
było końca - pani Dominika jak zawsze
umiała porwać młodzież do zabawy.
Widać, że już w szkole trenowali
skomplikowane układy taneczne. O to
aby tancerze nie opadli z sił zadbały
mamy, które jak zwykle przygotowały
pyszny, słodki poczęstunek. W bufecie
uwijały się panie Hania Myślińska
i Lena Wiercińska. Oczywiście gwoździem programu były wróżby
adrzejkowe czyli lanie wosku!
Pani Dominice pomagały jej asystentki - Justyna
Szczygieł, Zuzia Przybylska, Ola Wiercińska
i Agnieszka Myślińska. A przyszły los odczytywały
panie Ania Stępniewska i Agnieszka Oskorip.
Na koniec wybrano jeszcze najlepszych tancerzy w
konkursie "Król i Królowa balu". Takich którzy
najlepiej bawili się przez całą zabawę.
I miejsce zajęła Agnieszka Myślińska i Patryk
Koncewicz, II Nina Smoleńska i Irena Zięba a III
Radek Faran. Szaleństwa dla młodzieży musiały się
jednak skończyć gdy przyszedł czas na zabawę dla
dorosłych. Ale na nią już nasza redakcja gazetki nie
dotarła.
Karolina Smoleńska

broń rycerzy, m.in. korbacz – rodzaj bata na krótkim
trzonku, poprzez który wymierzano chłostę, buzdygan –
broń obuchowa z metalową głowicą osadzoną na
trzonku. Broń ta stanowiła oznakę władzy oficerskiej.
Nadziak – młot rycerski i broń obuchowo-sieczna,
z jednej strony tępa, lub siekierka a z drugiej
wyposażony w ostry kolec, czyli dziób. Służyła ona do
przebijania zbroi i hełmu przeciwnika. Uczniowie
dostąpili także okazji zakucia w dyby, gdzie Patryk
Koncewicz– jako warunek z nich uwolnienia – obiecał,
że będzie miał wzorowe zachowanie i piątkę z języka
polskiego. Następnie odbyła się próba siły, czyli próba
ciężkiego miecza, gdzie wybrani mogli spróbować
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swoich sił trzymając w jednej ręce miecz w pozycji
poziomej, w której to próbie najlepiej poradziła sobie
Marta Stępniewska.
W dalszej części przedstawienia niektórzy mogli
stoczyć pojedynek w turnieju rycerskim, które – jak się
dowiedzieliśmy - dawniej odbywały się po dotknięciu
tarczy przeciwnika przez rycerza, co oznaczało, że
rycerz chciał stoczyć pojedynek z jej właścicielem. Na
zakończenie każdy mógł pooglądać wystawioną na
pokaz broń, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem
ze strony uczniów. Całe spotkanie było także
przeplatane żywą lekcją historii z interesującymi
opowieściami i legendami, podczas którego dane nam
było posłuchać o modzie i obyczajach średniowiecza
i poobserwować rycerski ekwipunek i uzbrojenie.
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Radosław Pasławski

Dzień Ś więtego Mikołaj a
Dnia szóstego grudnia wszystkie grzeczne dzieci
oczekują wizyty św. Mikołaja, przygotowując się na to
spotkanie bardzo dokładnie. Nie inaczej było w naszej
szkole, która tego dnia gościła tę długo oczekiwaną
postać.
Na wstępie uczennica Nina Smoleńska
przypomniała w swoim występie, że Mikołaj był
biskupem, Irena Zięba dodała, że zasłynął on dobrocią,
Natalia Caban objaśniła że spieszył z prezentami
a Marta, że nazwisko jego rozsławiły wieki. Zosia
Myślińska oświadczyła Mikołajowi, że wszyscy na
niego czekają, Julia Hermanowicz w imieniu
wszystkich w ten dzień uroczysty chciała się z nim
przywitać, a Oliwia Krakowska oznajmiła, że
cierpliwie tutaj na niego zaczeka. Jej brat – Oskar
w swoim występie mówił, że grzecznym dzieciom biją
serduszka w oczekiwaniu na św. Mikołaja. Następnie
głos zabrał nasz główny gość, który oznajmił, że
przyszedł do dzieci, aby je pocieszyć, nawołując do

nich, aby się uśmiechali, rozdając przy tym prezenty
przy pomocy swoich wiernych elfów. Dodał także, że
widział psoty, jednak prezenty przywiózł dla
wszystkich. Druga klasa gimnazjum odwdzięczyła się
za prezenty recytując wiersz Jana Kochanowskiego
o tytule Pieśń XX, a na koniec wszyscy pożegnali
Mikołaja „za jego dobre serce” piosenką.
Podziękowania za organizację całego
przedstawienia złożył ks. dyrektor paniom Małgorzacie
Gałek, Annie Stępniewskiej, Bernadetcie Szkarłat za
przygotowanie uczniów do występów oraz Radzie
Rodziców.
Radosław Pasławski

Kim jesteś Janie?  Komentarz do Ewangelii

Pytanie do Jana Chrzciciela: „Kim jesteś?” obligowało go do samookreślenia. Jestem głosem, który woła na
pustyni: Wyrównajcie drogę Panu. Nie sposób być świadkiem światłości, kiedy pretendowaniem i aspiracją rzuca
się niechciany cień. Jak świadczyć o Słowie, kiedy swoim świadectwem już wypełnia się ciszę. Jan nie jest ani
Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem. Jest przestrzenią, dzięki której Bóg staje się słyszalny i widzialny i w
której człowiek potrafi rozeznać obecnego Boga i pójść za Nim.
Panie Jezu, uczyń mnie narzędziem Twej miłości i daj mi siłę, bym zapomniał o wieńcach laurowych, tytułach,
medalach, pochwałach i owacjach na stojąco.
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
III IEDZIELA ADWETU
1. Przeżywamy w Kościele okres Adwentu. Niedziela dzisiejsza nosi nazwę Gaudete – „Radujcie
się!”. Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście świętego Pawła do Filipian
(Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.
Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się szaty różowe. Ta zmiana
koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż w tę
właśnie niedzielę.
2. Do przygotowania kościoła na Boże Narodzenie zapraszamy Panie: Tarnawską Bożenę, Zięba
Lesławę, Majewską Małgorzatę, Dyrda Anastazję, Janiszek Bogusławę, Dzik Krystynę.
3. W sobotę (17.12) odbędzie się zbiórka ministrancka o godz. 11:00 na plebanii.
4. W następną niedzielę odbędzie się na świetlicy wiejskiej Kiermasz Świąteczny od godz. 9.00 do
14.00, serdecznie zapraszamy.
5. Za sprzątanie Kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Koncewicz Grażynie
i Koncewicz Lucynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Stępniewską Annę i Kania
Monikę.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• we wtorek, 13 grudnia – święta Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary
około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii. Jest patronką ociemniałych;
• w środę, 14 grudnia – święty Jan od Krzyża, żyjący w XVI wieku reformator zakonu
karmelitańskiego i autor wybitnych dzieł duchowości chrześcijańskiej. Wzywajmy orędownictwa
tego świętego, wypraszając łaski potrzebne do pełnego przeżywania zbliżających się tajemnic
Bożego Narodzenia.
INTENCJE MSZALNE
• 12 - 15.12 (poniedziałek - czwartek) - godz. 16:00 - śp. Michał Mańko

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Aleksandra Oskorip, Aleksandra Podraza, ina Smoleńska, Katarzyna Granat.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

