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Rywale zostali
zdeklasowani!
FKD zaprasza
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Jezus nie przychodzi po to, by zmienić przepisy
prawa żydowskiego, ale po to, by wypełnić wszystko, co
było w nim wymagane, oraz zrealizować zapowiedzi proroków. Co więcej, w gruncie rzeczy On to prawo zaostrza, gdyż pokazuje jego prawdziwy sens i wymagania.
Nie chodzi tu o zgodność czynu z jego literą, ale o odzwierciedlenie w nim tego, co jest duchem prawa. Doskonałym wypełnieniem prawa nie jest legalizm, ale ochrona
i realizacja tego, co ono w sobie niesie. Wyzwanie, które
stawia przed nami Jezus, nie jest proste. Jeśli będziemy
chcieli potraktować je poważnie, to staniemy przed wieloma problemami, doświadczymy bardzo wyraźnie swojej
słabości i ograniczeń. Nie dajmy się jednak wtedy zniechęcić. Pamiętajmy o tym, że zbawieni jesteśmy z łaski,
a nie dzięki naszym uczynkom, które są jednak niezmiernie ważne. Doskonałym wypełnieniem Prawa jest Jezus, a
my będziemy w stanie wypełniać prawo miłości tym lepiej, im bardziej dzięki pomocy Ducha Świętego upodobnimy się do Niego.
Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i Proroków. Obdarz nas łaską naśladowania Ciebie każdego dnia
naszego życia.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Świat składa się z samych okazji do
miłości.”
Sorena Kierkegaard

Wśród Nas
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Uroczystość ku czci św. Jana Bosko
Obchody dnia św.
Jana Bosko rozpoczęliśmy,
jak zwykle, Mszą św. o godz.
9:00. Tym razem, kazanie
wygłosił ks. proboszcz Stanisław Gołyźniak, który przypomniał
nam, że ks.
Bosko przeżył swoje
życie w atmosferze
maryjnej
gdyż, gdy
miał problemy,
zwracał się
do
niej
o pomoc, a Ona go wysłuchiwała i wspierała. Co więcej,
za Jej wstawiennictwem, czynił on cuda i uzdrawiał ludzi.
W dalszej części mszy,
w procesji z darami do ołtarza, dzieci z zerówki przyniosły własnoręcznie wykonane
serca, uczniowie kl. V SP
złożyli Pismo Święte a liturgiczna służba ołtarza – Chleb
i Wino. Na dalszą część
świętowania udaliśmy się od
świetlicy wiejskiej, aby obejrzeć występy artystyczne w
wykonaniu uczniów naszej
szkoły. Na wstępie, uczniowie kl. III i V SP oraz II i III
gimnazjum zaśpiewali wspólnie piosenkę pt. Gdy Janek
Bosko,
a trzecioklasiści
z gimnazjum wysławiali go
mówiąc, że był on człowiekiem otwartym, pokornym
i śmiałym, co stawia go za
wzór do naśladowania. Ponadto, prezentacja filmu
o życiu świętego, która miała
miejsce chwilę potem, podała
przepis na bycie świętym –
po prostu należy robić

wszystko
z sercem. Tłem do tego
wszystkiego, był widniejący
na scenie napis: Droga babciu, drogi dziadku – kochamy
was. I nie bez powodu został
on tam przyczepiony,
gdyż
także
tego dnia (31
stycznia)
wszystkie
wnuki z Polany
składały
życzenia
i
wręczały
prezenty swoim babciom
i dziadkom z okazji ich święta, śpiewając przy tym: bądź
babciu zawsze zdrowa i nigdy nie smuć się – piękne
słowa,
które
niejeden
z nas próbuję wcielić w swoje życie. Także nawiązując
do Dnia Babci i Dziadka, poprzez jedną scenę teatralną
nasi uczniowie przekazali
zebranym widzom, że starszym osobom należy ustąpić
miejsca w środkach komunikacji
miejskiej,
a co poprzez barwny
i aktorski przekaz zapadnie w pamięć
i da do myślenia opornym i niekulturalnym
pasażerom. Ten świąteczny dzień był także
okazją do przedstawienia projektu edukacyjnego, który zaprezentowała kl. III
gimnazjum, w ramach swojej
nauki
w
gimnazjum,
a który
ukazywał naukę
w zerówce poprzez zabawę.
Tak więc zauważyliśmy, że
te nasze najmłodsze dzieci,

poprzez zajęcia sportowe,
kulinarne,
komputerowe
i słuchanie bajek, chętnie
uczestniczyli w nich, co tylko
może motywować je do rozwijania tych zainteresowań.
Na zakończenie ks. dyrektor Jarosław Wnuk oraz
przewodniczący Rady Rodziców p. Stanisław Myśliński
przedstawili sytuację naszej
szkoły, która ma zostać zamknięta. Mieszkańcom wioski i pracownikom szkoły jej
los nie jest obojętny, zależy
nam na jej funkcjonowaniu,
gdyż jej ona centrum kulturalnym Polany i z pewnością
będziemy dążyć do tego, aby
nauka w niej była kontynuowana.
Podziękowania za organizację uroczystości należą
się p. Dominice Podstawskiej, p. Małgorzacie Podraza
-Gałek, p. Annie Stępniewskiej, p. Agnieszce Krakowskiej za dekorowanie stołów
oraz rodzicom uczniów za
przygotowanie i obsługę przy
śniadaniu.

Radosław Pasławski
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Mamy kolejny sukces! Nasi uczniowie zajęli trzy pierwsze miejsca!
W minionym tygodniu został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Ku pokrzepieniu
serc” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Szkolną Bibliotekę
w Czarnej. Konkurs poświęcony był twórczości i osobie H. Sienkiewicza, wielkiego Polaka
i noblisty. Uczniowie ze szkół w naszej gminie wykonali prace techniką dowolną ukazując
postaci, plenery, a także portrety samego pisarza.
Wyniki przedstawiają się następująco:

III miejsce - Julia Hermanowicz z kl. V ZSS
w Polanie oraz Dominika Chrobak z kl.VI
ZSS w Czarnej
Ponadto wyróżnienie otrzymały:
Laura Nawrocka z kl.V ZSS w Czarnej
Wiktoria Plezia z kl.V ZSS w Czarnej
Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 16
marca 2017r. w Zespole Szkół Samorządowych w Czarnej.

I miejsce - Paweł Kania z kl. V ZSS
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział
w Polanie
w konkursie i serdecznie gratulujemy zwyII miejsce - Wojciech Hermanowicz z kl. II cięzcom!
gimnazjum ZSS w Polanie
Urząd Gminy w Czarnej, www.czarna.pl

Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza
Filmo wy
Klub
Dyskusyjny serdecznie zaprasza na film pt. „War Room Siła modlitwy”. Film
kategorii dramat, rok produkcji 2015, produkcja USA.
Scenariusz i reżyseria Alex
Kendrick. Czas trwania 115
min.
W rolach głównych: Karen
Abercrombie, T.C. Stallings,
Priscilla C. Shirer
Siła modlitwy to wspaniały
film na temat walki o małżeństwo będącego w kryzysie. Tony i Elizabeth Jordan
wraz z córeczką mieszkają
w pięknym domu z ogródkiem. Tony był cenionym
przedstawicielem
handlowym, a Elizabeth dzieliła

swój czas między pracą jako
agent nieruchomości, a opieką nad dzieckiem. Wydawałoby się, że mają pełnię
szczęścia, jednak pozory mylą. Ich świat powoli zaczyna
się rozpadać, kiedy Tony
osiąga w pracy coraz większe
sukcesy i pochwały, a w serce wkradła się niechęć do
żony i córki.Na domiar złego
flirtuje na prawo i lewo. Taka
beznadziejna sytuacja stała
się przyczynkiem do radykalnej zmiany życia Elizabeth,
która dzięki wskazówkom
swojej starszej wiekiem
klientki,
chrześcijanki
o imieniu Clara, podjęła nietypową walkę o ratowanie
swojego małżeństwa. W czasie, gdy Elizabeth walczy
o swoją rodzinę, ujawniają
się rozterki Tony'ego, który

musi co tak naprawdę liczy
się w jego życiu. Film w całości poświęcony jest ukazaniu planu batalii o rozpadający się związek i zachęceniu
do przyjęcia właściwej postawy wobec problemów w rodzinie. Temu przesłaniu podporządkowana jest fabuła
„Siły modlitwy”. Bohaterzy
dość szybko dają się przekonać do chrześcijańskich metod rozwiązywania trudności.
Tempo akcji nie przeszkadza,
ponieważ ważniejsze są dialogi między bohaterami filmu i przedstawienie skutków
podjętych wyzwań duchowych.
Serdecznie zapraszam
Bogdan Siedlecki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA
ZWYKŁA

1.

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego,
zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie
wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym
spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy
jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

2.

W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla
(826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w
Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne
języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne
godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych,
między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na
Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany
alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte
na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi
święta.

3.

Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie,
jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny,
o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej
Ewangelii.

4.

Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana
rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż
podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie,
zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu
także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech
to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze
karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za
miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej
i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem
Bogiem weszli na wspólną drogę życia.
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W tym tygodniu imieniny obchodzi:
Zenon Dzik.
Solenizantowi składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

