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Czytania z niedzieli
- Wj 3, 1-8a. 13-15,
- Ps 103, 1-4.6-8. 11 ,
- 1 Kor 10, 1-6. 10-12,
- Mt 4, 17,
- Łk 13, 1-9.

Post, jałmużna i modlitwa
Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy popio-
łem) wprowadza człowieka w atmosferę pustyni, czyli
koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się powolny
proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę stwarzają:
post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe biblijne
działania człowieka jako swoiste znaki jego nawrócenia
i pokory. Wszystkie te elementy były wcześniej wyko-
rzystywane przez proroków Izraela i świętych Kościoła,
już nie mówiąc o samym Jezusie, który na pustyni pościł
i modlił się, by w swoim czasie oddać swoje życie na
krzyżu. Działania te w efekcie są wyrazem naszej
miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad tajemnicami
zbawienia, które wprowadzają w samo centrum środo-
wiska Bożego. One w sumie stanowią treść przebywania
na pustynnym odosobnieniu, by uczyć nas słuchania
woli Bożej i wrażliwości na prawdziwe potrzeby
drugiego człowieka.

Kolor fioletowy
Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na
pustyni oddaje kolor krwi (czerwony) zmieszany z nie-
biańskim celem (niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby
i smutku, mozolnej pracy i udręki, typowej dla środo-
wiska pustynnego, gdzie wszystko jest wybrakowane
i o wszystko trzeba walczyć, by w końcu cieszyć się
owocami spotkania z Bogiem. Jest to zarazem znak
przelania krwi Syna Bożego.

�abożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
Trzy podstawowe działania wielkopostne, tj . post,
jałmużna i modlitwa, są karmione treściami zbawczymi,
dzięki którym dokonało się zbawienie. Chodzi tu
o nabożeństwa wielkopostne, jako formy ciągłego
przypominania o miłości Bożej względem człowieka;
miłości, która oddała się na krzyżu za nasze grzechy.
Relacja o tej miłości, tak pieczołowicie przechowywana
w sercu Matki Jezusa, zachowała się w przekazach
biblijnych, i jako taka była przedmiotem medytacji
mnichów i ojców pustyni. Z czasem jednak w postaci
uproszczonej i ludowej stała się treścią specjalnych
nabożeństw wielkopostnych: rozważania Drogi Krzyżo-
wej Jezusa Chrystusa krzewione przez zakony żebracze
(XII w.), oraz pobożne rozpamiętywania Męki Pańskiej
w postaci tzw. Gorzkich Żali zachowanych wyjątkowo
w polskiej religijności od XVIII w.

Zróbmy wszystko, abyśmy w okresie Wielkiego Postu,
w który wkraczamy po raz kolejny tego roku,
wykorzystali czas nam dany i stworzyli atmosferę
pustyni w naszym sercu. Posypmy nasze głowy
popiołem i rozpocznijmy krwawą walkę z naszymi
wadami i egoizmem stosując oręż cnót i działań
wielkopostnych, by spotkać Boga w głębi serca.
Wspierajmy się przy tym ogniem miłości, która pchnęła
Syna Bożego na krzyż, przypominając się podczas
każdego nabożeństwa.

„ �ie jesteśmy przypadkowym
i pozbawionym znaczenia produktem

ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu
Bożego. Każdy z nas jest chciany,

każdy miłowany, każdy niezbędny.”
Benedykt XVI
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Wkraczająca na nasze ziemie, w styczniu 1944
roku Armia Sowiecka, przyniosła Polsce długo oczeki-
waną wolność, lecz już niedługo potem Polacy przeko-
nali się, jaka jest ta przyniesiona przez nich „wolność”.
Początkowo, Armia Sowiecka perfidnie współpracowała
z oddziałami Polski Podziemnej , które się ujawniły,
wykorzystując jej potencjał przeciw Niemcom. Lecz po
pewnym czasie NKWD, działając na rozkaz z Moskwy
przystępowało do aresztowań ujawnionych oficerów
i żołnierzy podziemia, których zamykano w więzieniach
i obozach, często razem z hitlerowcami. Przede wszy-
stkim zależało im na osłabieniu żywiołu polskiego,
poprzez uderzenie w inteligencję, to samo robili Niemcy
poprzednio. Mimo to konspiracja, choć bardzo osłabio-
na, była jeszcze dosyć silna, zaprawiona w walce z po-
przednim okupantem, lepiej uzbrojona, wiec opór prze-
ciwko okupantom, teraz już sowieckim, przybrał formę
zorganizowanej walki zbrojnej , która trwała jeszcze
w latach 50–tych, Dla żołnierzy walczących o wolną
i niepodległą Polską, 2–ga wojna światowa nie zakoń-
czyła się z chwilą ucieczki hitlerowców z ziem polskich.
W całkowicie beznadziejnej sytuacji, przy obojętności
świata, żołnierze wyklęci prowadzili walkę z sowieckim
okupantem i rodzimymi kolaborantami. Walczyli
z komunistami w obronie naszej wiary, niepodległości
i tradycji. We wrześniu 1945 roku, kpt. Stanisław
Sojczyński „Warszyc”, dowódca Konspiracyjnego

Wojska Polskiego napisał; (…) „Dziś, gdy byle męt
społeczny jest oficerem, a im większa szuja, tym dość
często wyższą otrzymuje rangę, najwyższym odznacze-
niem jest przeświadczenie, że jest się człowiekiem zasad
i honoru, wiernym synem Ojczyzny”.

Trzeba mówić o nich i wspominać, aby starsi nie
zapomnieli, a młodzi pamiętali, że byli tacy żołnierze
w tamtych czasach, którzy walczyli o wolną Polskę,
a przecież aparat propagandowy PRL przez prawie pół
wieku świadomie i celowo starał się zohydzić
uczestników ruchów niepodległościowych przed społe-
czeństwem, przypisując im wszystkie zbrodnie, przed-
stawiając ich jako rabusiów, wykolejeńców, którzy mor-
dują kobiety i dzieci.
Na mocy wyroków sądowych w Polsce Ludowej do
1956 roku, zostało zamordowanych ok. 5000 żołnierzy
podziemia, lecz wielokrotnie wyższa, trudna do oszaco-
wania jest liczba zamordowanych bez wyroków sądów,
chowanych potajemnie w lasach, na polach i w innych
miejscach. Ponad 100 000 żołnierzy przeszło przez
komunistyczne wiezienia, około 100 000 przeszło przez
obozy pracy, a ilu zginęło w sowieckich łagrach, a ilu
wywieziono w niewiadomym do dziś kierunku i wszelki
ślad po nich zaginął. Taki był bilans wolności i demo-
kracji przyniesionej do Polski na ostrzach sowieckich
bagnetów.
Komuniści dobrze wiedzieli, że ofiara ze swojego życia,
jaką złożyli żołnierze wyklęci, nie pójdzie w zapomnie-
nie, wiedzieli, że powstanie w przyszłości mit, z którego
nowe pokolenia Polaków będą czerpały siłę do walki

11 mmaarrccaa -- NNaarrooddoowwyy DDzziieeńń PPaammiięęccii ŻŻoołłnniieerrzzyy WWyykkllęęttyycchh

, , Żołnierze Wyklęci” – to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór
sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40 i 50-tych XX w. Zginęło Ich ok. 250tys. -
skrytobójczo mordowani, skazywani na karę śmierci w więzieniach UB czy wywożeni do obozów pracy.
Zginęli tylko dlatego że nie chcieli żyć w kłamstwie, nosić czerwonych krawatów ani pisać poematów na
cześć Stalina. Byli bohaterami ostatniego zbrojnego zrywu niepodległościowego, chcieli Polski prawdziwie
wolnej i suwerennej.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
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z komuną. Wiec używali wszystkich możliwych chwy-
tów, fizycznej eksterminacji, ale i propagandy, aby uni-
cestwić ich moralnie. Za cenę korzyści materialnych,
sławy czy dostępu do stanowisk pomagali im w tym
pisarze, historycy, ludzie kina, dziennikarze, a nawet
niektórzy działacze niedawnej , tzw. „opozycji demokra-
tycznej” i związani z nimi historycy, którzy kiedyś
i jeszcze teraz nie potrafią wyjść poza oficjalne wtedy
schematy, nazywając kiedyś i teraz żołnierzy podziemia
„bandami”. W marcu 1946 roku mjr Zygmunt
Szendzielarz „Łupaszka” (AK) napisał:
(…) „�ie jesteśmy żadną bandą tak jak nas nazywają
zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy
z miast i wiosek polskich. My chcemy, by Polska rządzo-
na była przez Polaków oddanych sprawie i wybranych
przez cały �aród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa
głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką
oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzie-
liśmy walkę na śmierć i życie tym, którzy za pieniądze,
ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najle-
pszych Polaków domagających się wolności i sprawie-
dliwości”.
Minęło wiele lat od tamtych dni, nadal mało się
o żołnierzach wyklętych mówi i publikuje, a jeżeli już,
to mieliśmy próbką wypowiedzi SLD–owców w trakcie
niedawnej debaty w Sejmie tzw. III Rzeczypospolitej ,
nad uczczeniem pamięci żołnierzy WiN–u.

Nie wolno nam nigdy zapomnieć tysięcy żołnierzy

podziemia zbrojnego, działaczy stronnictw politycznych
Polski Podziemnej i aktywnych, uczciwych ludzi
mających odwagę myśleć i mówić prawdę – mordowa-
nych, osadzanych w więzieniach i łagrach sowieckich,
skazywanych przez sądy sowieckie, lub sędziów i ka-
tów w mundurach Ludowego Wojska Polskiego, którzy
do dnia dzisiejszego nie odpowiedzieli za swoje zbro-
dnie, część z nich żyje i mieszka obok nas, spokojnie
dożywając „pogodnej jesieni życia” na wysokich,
„zasłużonych” emeryturach.
Wspomnijmy więc tych Żołnierzy Wyklętych z ugrupo-
wań: ARMII KRAJOWEJ, NARODOWEGO ZJEDNO-
CZENIA WOJSKOWEGO, Zrzeszenia WOLNOŚĆ
i NIEZAWISŁOŚĆ, NARODOWYCH SIŁ ZBROJ-
NYCH, KONSPIRACYJNEGO WOJSKA POLSKIE-
GO, 5 i 6–tej BRYGADY WILEŃSKIEJ ARMII
KRAJOWEJ i innych organizacji, oraz grup podziemia
niepodległościowego.

(R.S)

„Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami
także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa

pozostających na usługach systemu przyniesionego ze
wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed
Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy naszej
przeszłości, w tym decydującym momencie dziejów”

JA�PAWEŁ II (18. 05. 1994)

Źródło: Instytut Pamięci �arodowej, http://ipn.gov. pl/
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Dożynki
Organizatorzy tegorocznych dożynek - mieszkańcy całej
Polany Dolnej serdecznie dziękują za uczestnictwo
w tym święcie parafialnym oraz udział w zabawie.
Dochód z zabawy wyniósł 1191 ,39 zł – z pieniędzy tych
doposażono naszą świetlicę wiejską w obrusy,
popielnicę, tace magnetyczne, czajnik elektryczny
bezprzewodowy, serwetki do koszyczków na chleb oraz
flakony.

Andrzejki oraz Sylwester
Organizatorzy zabawy andrzejkowej oraz zabawy
sylwestrowej - mieszkańcy całej Polany Dolnej
serdecznie dziękują również za liczne uczestnictwo
w tych imprezach. Dochód z nich wyniósł 2404,64 zł
i w całości został przekazany na Ochotniczą Straż
Pożarną w Polanie. Dziękujemy również w imieniu
naszych strażaków.

Organizatorzy
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Zabawa na rzecz szkoły
W sobotę 9 lutego odbyła się zabawa dla dorosłych
i dzieci z której dochód w wysokość 1080 zł został
przeznaczony na rzecz szkoły. Bardzo dziękujemy
zarówno tym, którzy zorganizowali i prowadzili zabawę
,piekli ciasta, przygotowali ciepłe posiłki, wykonali
dekoracje i posprzątali, jak i tym, którzy wykupili
bilety, choć niektórzy na zabawę nie przybyli. Ci co się
bawili, bawili się wspaniale.

Rada Rodziców

ZZaapprroosszzeenniiee
Zapraszam na zebranie Rady Rodziców, które odbędzie
się w szkole, dnia 1 3 marca o godz. 1 8.00.

Proszę o niezawodne przybycie.

Przewodniczący Rady Rodziców: Stanisław Myśliński



1. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi
o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego.
Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie, nawrócenie ma się bowiem dokonać
przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział
w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej Drodze Krzyżowej i niedzielnych Gorzkich
Żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust
zupełny.

2.Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto,
żeby miały one konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie
codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki
i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem.
Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym
czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

3. Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. Trud związany z abstynencją
ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich
rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała
wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które
będą promieniowały żywą wiarą.

4. Jutro, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który
swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć,
korupcji ani wyścigu w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga
i traktowana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ Święty Kazimierz
jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej opatrzności
Kościół i cały naród litewski.

5.W piątek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy
w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach
wielodzietnych rodzin, o kobietach opiekujących się chorymi i niedołężnymi, a także
o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety wypełniają
szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu
i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

6. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 1 7.00. Droga Krzyżowa w piątek o godz. 1 7.00.
7.W następną niedzielę 10 marca rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. W poniedziałek
w godzinach dopołudniowych spotkanie dzieci i młodzieży z rekolekcjonistą w szkole natomiast
po Mszy św. wieczornej nauka dla małżeństw. We wtorek okazja do spowiedzi.

8. Są do nabycia świece Caritas „pschaliki” w cenie 7 zł, oraz baranki w cenie 5 zł.
9. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bó zapłać” Paniom: Daniłów Zofii i Oskorip
Agnieszce. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Grażynę Koncewicz i Podstawską Dominikę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
III �IEDZIELAWIELKIEGO POSTU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Kazimiera Buć, Kazimierz Maj, Kazimierz Przybylski, Kazimierz Torbiński,

Oliwia Krakowska, Katarzyna Hermanowicz.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:30.

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

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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