
TYGOD�IK PARAFII

pw. PRZEMIE�IE�IA PAŃSKIEGO W POLA�IE
ROK XIX 2011 �R 52 (652)

2 5 grudn ia 2 0 11 r.
UROCZYSTOŚĆ �ARODZE�IA PAŃSKIEGO

rok B

„„ ZZwwiiaassttuujjęę wwaamm rraaddoośśćć wwiieellkkąą,, ddzziiśś nnaarrooddzziiłł ssiięę nnaamm ZZbbaawwiicciieell,,
kkttóórryymm jjeesstt JJeezzuuss CChhrryyssttuuss.. ”” ((ŁŁkk 22,, 11 00--1111 ))

Dziecko w żłóbku jest naprawdę Synem Bożym.
Bóg to nie wiekuista samotność, lecz miłość,

która wyraża się we wzajemnym obdarowywaniu się sobą.
Bóg stał się jednym z nas, abyśmy mogli być z �im,

stać się do �iego podobni.
�a swój znak wybrał Dziecko w żłóbku:

taki jest On…
Benedykt XVI

Drodzy Parafianie!

Oto nasz Bóg… On sam przychodzi, by nas zbawić!

Bóg, w Swojej odwiecznej Miłości do człowieka, po raz kolejny przypomina znak
Emmanuela. Pragnie, byśmy Go na nowo przyjęli do siebie tak, jak Maryja i Józef. Powtarza do
każdego z nas przez Anioła – „�ie bój się”!
W tę Noc Betlejemską dzieląc się opłatkiem z każdym z Was życzymy, aby ten właśnie Chrystus,
z miłością przychodzący na ziemię, umacniał Was, tak by całe Wasze życie było wspaniałym
świadectwem prawdy, iż Bóg jest Miłością. Niech w Waszych sercach nieustannie goszczą pokój
i radość płynące z betlejemskiego żłóbka. A w Nowym 2012 Roku niech Boża Dziecina udziela
wielu łask i błogosławieństw i niech prowadzi do pełni radości z codziennego pełnienia woli Bożej .

Księża Salezjanie z Polany

Boże Narodzenie 2011



Wśród Nas nr 52/20112 http://www.polana.9com.pl

WWiiggiilliiaa sszzkkoollnnaa

Ze względu na zbliżające się święta Bożego
Narodzenia, w czwartek 22 grudnia w naszej szkole
odbyło się spotkanie wigilijne stanowiące początek ferii
świątecznych. Cała szkoła zebrała się w sali ogólnej ,
gdzie ks. dyr. Jarosław Wnuk przeczytał Słowo Boże,
składając także wszystkim życzenia z okazji świąt.
W dalszej części każdy mógł wyrazić to, co myśli
i czuje wobec innych obecnych, dzieląc się przy tym
opłatkiem. Po niespełna kwadransie zasiedliśmy do
stołu, aby wspólnie świętować i kolędować. Nie
brakowało chętnych do śpiewu, a także do grania na
instrumentach muzycznych, tj . na fletach, trójkącie, czy
gitarze. Zjednoczeni wspólnym kolędowaniem
i rozmowami przy stole, rozpoczęliśmy tym samym
okres celebrowania i radowania się z Narodzenia
Pańskiego, z zamiarem kontynuowania go przez
najbliższe kilka dni, ale już każdy ze swoją rodziną.

Radosław Pasławski

KKiieerrmmaasszz śśwwiiąątteecczznnyy

W ostatnią niedzielę przed świętami
bożonarodzeniowymi, tj . 1 8 grudnia w świetlicy
wiejskiej w Polanie odbył się kiermasz, na którym to
uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami
sprzedawali własnoręcznie przygotowane artykuły,
które śmiało mogłyby się znaleźć w naszych domach
jako dekoracje świąteczne, bądź jako smakołyki na
deser. I tak natrafić można było na dekorowane wieńce
z gałązek jodłowych, statuetki przedstawiające św.
Mikołaja, czy anioły, bombki choinkowe, kartki
świąteczne, świece ozdabiane, stroiki, a także przeróżne
ciasta i pierniki, którymi można było się posilić podczas
robienia zakupów. Ceny oferowanych artykułów były
konkurencyjne i na kieszeń przeciętnego Polaka. Także
zainteresowanie było duże, gdyż po ponad czterech

godzinach większość wystawionych produktów została
sprzedana, więc wielki trud uczniów, rodziców
i wychowawców w przygotowanie całej imprezy został
doceniony.

Radosław Pasławski

DDllaacczzeeggoo jjeesstt śśwwiięęttoo BBoożżeeggoo ��aarrooddzzeenniiaa??

Dlaczego jest święto Bożego �arodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski
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Benedykt XVI
ŚŚwwiiaattłłoo BBoożżeeggoo NNaarrooddzzeenniiaa ooggaarrnniiaa ttyycchh,, kkttóórrzzyy

oottwwiieerraajj ąą ssiięę nnaa mmiiłłoośśćć!!

«Verbum caro factum est — A Słowo stało się ciałem»
(J 1, 14)

Drodzy bracia i siostry, z radością głoszę wam
orędzie Bożego Narodzenia: Bóg stał się człowiekiem,
przyszedł, by zamieszkać wśród nas. Bóg nie jest
daleko: jest blisko, co więcej , jest Emmanuelem,
Bogiem-z-nami. Nie jest kimś nieznanym: ma oblicze,
oblicze Jezusa.

Jest to orędzie zawsze nowe, wciąż zaskakujące,
ponieważ przekracza wszelkie nasze najśmielsze
nadzieje. Przede wszystkim dlatego, że nie jest jedynie
orędziem, ale jest wydarzeniem, zdarzeniem, które
wiarygodni świadkowie widzieli, słyszeli, i którego
dotykali w osobie Jezusa z Nazaretu. Przebywając
z Nim, patrząc na Jego czyny i słuchając Jego słów,
rozpoznali w Jezusie Mesjasza; a widząc Go
zmartwychwstałego, po tym, jak został ukrzyżowany,
mieli pewność, że On, prawdziwy człowiek, był
jednocześnie prawdziwym Bogiem, jednorodzonym
Synem, który przyszedł od Ojca, pełen łaski i prawdy
(por. J 1 , 1 4).

«Słowo stało się ciałem». Wobec tego objawienia znów
rodzi się w nas pytanie: czy jest to możliwe? Słowo
i ciało to dwie przeciwstawne rzeczywistości; w jaki
sposób odwieczne i wszechmogące Słowo może stać się
słabym i śmiertelnym człowiekiem? Istnieje tylko jedna
odpowiedź: miłość. Ten, kto kocha, chce wszystko
dzielić z ukochanym, chce być z nim zjednoczony,
a Pismo Święte ukazuje nam właśnie wielką historię
miłości Boga do swojego ludu, miłości, która osiągnęła
swój szczyt w Jezusie Chrystusie.

W rzeczywistości, Bóg się nie zmienia: On jest wierny
sobie. Ten, który stworzył świat, jest tym samym, który
powołał Abrahama i objawił swe imię Mojżeszowi:
Jestem, który jestem (.. .) Bogiem Abrahama, Izaaka
i Jakuba (. . .) Bogiem miłosiernym i łagodnym, bogatym
w miłość i wierność (por. Wj 3, 1 4-1 5; 34, 6). Bóg się
nie zmienia, On jest Miłością od zawsze i na zawsze.
Jest sam w sobie komunią, jednością w Trójcy, i każdy
Jego czyn i słowo prowadzą do komunii. Wcielenie jest
zwieńczeniem stworzenia. Gdy w łonie Maryi, z woli
Ojca i przez działanie Ducha Świętego, uformował się
Jezus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, stworzenie
osiągnęło swe wypełnienie. Zasada porządkująca
wszechświat, Logos, zaczęła istnieć na świecie, w czasie

i przestrzeni.

«Słowo stało się ciałem». Światło tej prawdy objawia
się każdemu, kto je przyjmuje z wiarą, ponieważ jest
ono tajemnicą miłości. Tylko tych, którzy otwierają się
na miłość, ogarnia światło Bożego Narodzenia. Tak
było w noc betlejemską i tak jest również dzisiaj .
Wcielenie Syna Bożego jest wydarzeniem, które
dokonało się w historii, ale jednocześnie ją przekracza.
Pośród nocy świata zapala się nowe światło, które daje
się dostrzec prostemu spojrzeniu z wiarą, sercu
łagodnemu i pokornemu tego, kto oczekuje Zbawiciela.
Jeśli prawda byłaby jedynie matematyczną formułą,
w pewnym sensie sama by się narzucała. Natomiast
skoro Prawda jest Miłością, wymaga wiary — «tak»
wypowiedzianego naszym sercem.

Czego tak naprawdę poszukuje nasze serce, jeśli nie
Prawdy, która byłaby Miłością? Szuka jej dziecko,
zadające pytania, tak rozbrajające i stymulujące; szuka
jej młodzieniec, który chce znaleźć głęboki sens
swojego życia; szukają jej mężczyzna i kobieta
w dojrzałym wieku, aby podołać obowiązkom
w rodzinie i w pracy; szuka jej osoba starsza, aby mieć
poczucie pełni ziemskiej egzystencji.

«Słowo stało się ciałem». Orędzie Bożego Narodzenia
jest światłem także dla ludów, dla wspólnej wędrówki
ludzkości. «Emmanuel», Bóg-z-nami, przyszedł jako
Król sprawiedliwości i pokoju. Jego królestwo — jak
wiemy — nie jest z tego świata, a jednak jest
ważniejsze niż wszystkie królestwa tego świata. Jest
jakby zaczynem ludzkości; jeśliby go zabrakło, nie
byłoby tej siły, dzięki której dokonuje się prawdziwy
rozwój — bodźca do współpracy na rzecz dobra
wspólnego, do bezinteresownej służby bliźniemu, do
pokojowej walki o sprawiedliwość. Wiara w Boga,
który zechciał dzielić z nami dzieje, jest nieustanną
zachętą, aby angażować się w te dzieje, również pośród
ich sprzeczności. Jest powodem do nadziei dla
wszystkich, których godność jest obrażana i deptana,
ponieważ Ten, który narodził się w Betlejem, przyszedł
uwolnić człowieka od źródeł wszelkiej niewoli. Oby
światło Bożego Narodzenia na nowo zabłysnęło na tej
Ziemi, na której narodził się Jezus.

Drodzy bracia i siostry, «Słowo stało się ciałem»,
przyszło, by zamieszkać wśród nas, jest Emmanuelem,
Bogiem, który stał się nam bliski. Kontemplujmy razem
tę wielką tajemnicę miłości, pozwólmy, by nasze serca
zostały oświecone światłem, które jaśnieje w betlejem-
skiej grocie! Życzę wszystkim dobrych świąt Bożego
Narodzenia!



„ Chwała na wysokości Bogu – a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!”
Tymi słowami dobrze nam znanej kolędy życzę z całego serca Drogim Parafianom i wszystkim
Gościom Bożej radości, miłości i pokoju płynących z radosnego faktu narodzenia Syna Bożego.
Niech Dzieciątko Jezus hojnie obdarza Was wszelkimi potrzebnymi darami i obfitym
błogosławieństwem.

SZCZĘŚĆ BOŻE!

1. Dziś Msza Święta o godzinie 11 .00
2. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Święte o godzinie 8.00 i 11 .00. Składka
w drugie święto tradycyjnie jest przeznaczona na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i naszego diecezjalnego Seminarium Duchownego.

3. Oktawę Bożego Narodzenia ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta. We
wtorek, 27 grudnia, świętego Jana Apostoła, umiłowanego ucznia Pana Jezusa. A w środę,
28 grudnia, w liturgii wspominamy świętych Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to
także Dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych. W liturgiczne wspomnienie świętych
Młodzianków Kościół udziela specjalnego błogosławieństwa małym dzieciom. Dlatego
serdecznie zapraszam na Mszę Świętą o godzinie 16.00 rodziców i dziadków z dziećmi,
wnukami, nawet tymi najmniejszymi.

4.W piątek, 30 grudnia, a nie jak zwykle w niedzielę, w którą tym razem przypadnie uroczystość
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa. Cała oktawa świąt Bożego Narodzenia sprzyja rozważaniu, jak ważna dla naszego życia
doczesnego i wiecznego jest rodzina. Polećmy więc Bogu w ofierze Mszy Świętej nasze rodziny.
Msza Święta o godzinie 16.00

5.W sobotę przypada wspomnienie świętego Sylwestra – papieża – zakończenie roku
kalendarzowego. Z tej okazji zapraszam wszystkich na godzinę 8.00 na uroczystą Mszę Świętą
dziękczynną za ten mijający rok.

6.W przyszłą niedzielę będziemy świętować Nowy Rok i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.
Msze Święte w tym dniu o godzinie 9.00 i 11 .00. Mimo różnych atrakcji sylwestrowych nie
zapomnijmy o rozpoczęciu z Bogiem w sercu 2012 roku.

7. Dziękuję Radzie Parafialnej za roznoszenie opłatków a wszystkim parafianom za złożone ofiary.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie kościoła na Święta Bożego Narodzenia
Paniom: Tarnawskiej Bożenie, Ziębie Lesławie, Majewskiej Małgorzacie, Caban Iwonie,
Janiszek Bogusławie, Dzik Krystynie.

9. Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła zapraszamy Panie: Zatwarnicką Anielę i Zatwarnicką
Teresę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ �ARODZE�IA PAŃSKIEGO

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Jan Stępniewski, Jan Galica, Żaneta Tarnawska, Eugeniusz Chmiel,

Eugeniusz Krowiak, Eugeniusz Wytyczak, Melania Rabiej, Sylwester Buć.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00
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