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Prymicje
ks. Rafała Krauze - marianina

(Mt 7,21-27)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie
każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie
do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto
spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie,
czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia
i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą
Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów
mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im:
Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie
wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i
wypełnia je, można porównać z człowiekiem
roztropnym, który dom swój zbudował na
skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały
się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak
nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a
nie wypełnia ich, można porównać z
człowiekiem nierozsądnym, który dom swój
zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały
potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten
dom. I runął, a upadek jego był wielki.
SZCZĘŚĆ BOŻE!
Kazanie na górze kończy krótka przypowieść, w której Jezus porównuje tych, którzy słuchają Jego
słów, do dobrych i roztropnych budowniczych. To zwięzłe opowiadanie ma charakter przestrogi i ma na
uwadze wszystkich wierzących. Przemawia za tym słowo każdy, którym Chrystus rozpoczyna swoje
przemówienie. Przypowieść jest niezwykle ważna. Kazanie na Górze powinno bowiem kształtować
postępowanie wierzących. Nauka Jezusa mieści wszystko, co jest konieczne do osiągnięcia królestwa
niebieskiego, ale domaga się nie tylko decyzji słuchania, lecz także woli wypełniania jej treści w życiu
codziennym.
Dla nas – uczniów Chrystusa - skałą, na której powinniśmy budować fundament własnego życia
duchowego, jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. Wśród burzy, jakie niesie ze sobą życie, ostoi się jedynie ten,
kto życie swoje budował na skale, jaką jest Chrystus; ten, kto zawierzył Jego słowom.
Dziękujmy Zbawicielowi, że nieustannie nas poucza, że zawsze jest przy nas, gotów ukazywać nam
drogę, podnosić z upadków, leczyć z chorób. Dziękujmy, że chce być fundamentem całego naszego życia.
Prośmy, abyśmy byli Jego wiernymi uczniami.
Zapewniam o modlitwie i serdecznie pozdrawiam
ks. Ryszard Kempiak SDB
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dziewczęta
I
miejsce,
a
chłopcy
II
miejsce.
Ksiądz Rafał - absolwent Szkoły
Oprócz nagród indywidualnych przywieźli
Podstawowej w Polanie
dyplomy i kryształowy puchar.
Kronika SP w Polanie opisuje wydarzenia z lat
30-IX-1991. Szkołę odwiedził p. Głuchowski –
szkolnych i przedszkolnych dzisiejszego księdza
dyrektor szkoły podstawowej w Sochaczewie.
prymicjanta.
Kronika
przypomina
jego
Jego szkoła należy do Klubu Szkół twórczych.
rówieśników i nauczycieli, oddając klimat
Pan Głuchowski chce zorganizować w naszej
tamtych lat,.
szkole obóz teatralny dla swoich uczniów. To
1-IX-1982. Rozpoczynamy rok szkolny. Klasy
duży wysiłek dla mnie (latem w szkole działa
łączone wracają do łask. Liczba uczniów 60 + 8
schronisko PTSM), ale warto – korzyści mają
ognisko. Nauczycieli 6. Skiba Janina WZ- fil.
być konkretne. Bardzo też liczę na wymianę
polska. Kubiak Krystyna Uniw. Poznański –
doświadczeń, a także na kontakty koleżeńskie
fizyka. Kubiczek Janina WZ – matematyka.
naszych dzieci.
Mgr Irena Gwizdak AWF Kraków. Gazda
1-X-1991. Do pracy nauczyciela języka
Czesława LO. Jaremczuk Marek – Studium
polskiego przyszła pani Barbara Michno.
Weterynaryjne.
Dotychczas była dyrektorem przedszkola w
Mamy 6 izb lekcyjnych. Rok szkolny przebiegł
Lutowiskach. Warunkiem zatrudnienia jest
bez większych wydarzeń. Działa Samorząd
podjęcie studiów na kierunku filologia polska.
Uczniowski, uświetnia swoimi występami
uroczystości szkolne i państwowe. Lekcja religii
5-X-1991. Z okazji zwycięstwa „strażaków”
odbywa się po lekcjach w piątek i czwartek.
samorząd zorganizował zabawę. Pierwszy raz
Naucza ks. Stanisław Zasada proboszcz wsi
były do kupienia bilety wstępu. W naszej
Polana.
obecnej rzeczywistości trzeba dobrze szukać
2 IX 1991. I znów zaczął się rok szkolny. Z
źródeł finansowych. Zabawa była bardzo udana,
wielkim „bólem” w ostatniej chwili trzeba było
choć z udziałem nielicznych tylko rodziców.
zmienić plan organizacji szkoły. Zmiany są
Na zdjęciach: uczennica klasy V – Wiola
niepokojące – w bezduszny sposób obcięto
Krakowska – w trakcie sprzedaży biletów,
dzieciom po 4 godz. lekcyjne w każdej klasie.
Janusz Napora z klasy VI zapowiada kolejne
Jest
to
odzwierciedleniem
sytuacji
nagranie. W kancelarii „biesiadowali” starsi
gospodarczej, a więc i finansowej – państwu
uczestnicy zabawy na zdjęciu: p. Leszek Maj z
brakuje pieniędzy. Nie będzie więc żadnych
żoną Danutą, ks. Józef Talik, Małgorzata
płatnych zajęć pozalekcyjnych. Zmienił się
Żmijewska, Janina Krauze
ksiądz proboszcz. Obecnie będzie z nami uczył
ks. Józef Talik – człowiek jak się wydaje, o
14-X-1991. Z tym dniem jestem związana
dużej kulturze i wielkim sercu. Takiego
osobiście. Jako opiekun samorządu, wspólnie z
potrzeba nam w Polanie.
dziećmi przygotowałam część artystyczną. Jest
Uczymy w składzie: Anna Faran – nauczanie
ona w przeważającej części wynikiem wielkiej
indywidualne I kl., wychowawstwo w kl. II –
inwencji dzieci. Niektóre fragmenty występu
III, Małgorzata Gałek – opiekun oddziału
przedstawiono mi dopiero przed samą
przedszkolnego, Czesława Gazda wychowawca
uroczystością.
kl. IV – V, Marek Jaremczuk wychowawca kl.
Dla mnie osobiście zabawa była „przednia.”
VIII. Andrzej Majewski – wychowawca kl. VI –
Całość nagraliśmy na taśmę wideo, która
VII, Ks. Józef Talik, Mgr Małgorzata
oglądaliśmy wspólnie z artystami zaraz po
Żmijewska – dyrektor szkoły
występie. Jest to jeden z „najcieplejszych” dni w
szkole.
4-IX-1991. Pierwsze zebranie rodziców. Miłe
zaskoczenie – zapoznając się z sytuacją
31-X-1991. Znów ogarnęła nas zaduma nad
finansową szkoły rodzice dobrowolnie ustalają
sensem życia. Wieczór poetycki związku ze
składkę w wysokości 50 tys. zł od dziecka na I
Świętem Wszystkich Zmarłych „przywrócił”
półrocze. To duża pomoc dla dzieci.
nam w pamięci bliskich i przyjaciół, których już
tutaj nie ma.
29-IX-1991 Wspaniały dzień – drużyny
Występ przygotowała pani Małgorzata Gałek.
strażackie dzieci naszej szkoły zajęły wysokie
Tego samego dnia, po lekcjach poszliśmy z
miejsca na zawodach wojewódzkich OSP –
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samorządem uprzątnąć groby i zapalić na nich
zdjęciu nauczycielka p. Małgorzata Podrazaświece. Atmosfera trochę bardziej „luźna”.
Gałek z dziećmi: Urszula Łysyganicz, Wojtek
Uwieczniliśmy to na slajdach.
Janiszek, Iwona i Renata Karciarz, Dominika
Dzydzyk, Tomek Pich, Malwina Gazda, Łukasz
8-XI-1991. W przeddzień Narodowego Święta
i Marta Majewscy, Bartek Faran, Ania Glapa i
Niepodległości na uroczystym apelu, Dorota
Krzysiek Borzęcki
Pisarska z klasy VIII odczytała referat napisany
przez pana Andrzeja Majewskiego.
23-VI-1992. Pożegnaliśmy ośmioklasistów. To
wyjątkowa okazja. Wprowadziła do życia
30-XI-1991. Cała szkoła bawiła się na zabawie
szkolnego wiele twórczego zamieszania. Szkołę
andrzejkowej. Było ciasto i herbata i jak zwykle
ukończyli: Daria Dzedzyk, Mariusz Napora,
w ten dzień – wróżby. Czy się spełnią?
Dorota Pisarska, Grzegorz Borzęcki, Paweł
Pich, Jadwiga Watychowicz i Rafał Krauze.
12-13 XII 1991. Frontalna (kompleksowa)

wizytacja szkoły. Chyba nie będzie większych
uchybień
20-XII-1991. Wigilia szkolna to już tradycja.
Ks. proboszcz przyniósł opłatki. Śpiewaliśmy
kolędy. Rozpoczęła się przerwa świąteczna.
7-I-1992. Podsumowanie wizytacji. Wypadła
nadspodziewanie dobrze. Stąd chyba taka
obsada władz oświatowych: p. Zbigniew
Badeński – Dyrektor działy Kształcenia i
Wychowania Kuratorium Oświaty w Krośnie, p.
Stanisław Orłowski – Dyrektor Delegatury KO
w Sanoku, p. Michalina Wota – wizytator,
wysoka ocena mobilizuje do dalszej pracy.
25-I-1992. Jak każdego roku rodzice wraz z
nauczycielami
przygotowali
zabawę
noworoczną. Tradycyjnie mamy przyniosły
upieczone prze siebie ciasta. Na miejscu
parzono herbatę. Dzieci, jak zwykle, bardzo
chętnie uczestniczyły w konkursach.
9-III-1992. Wszystkie dziewczyny w szkole
świętowały Dzień Kobiet. Przyniosłyśmy ciasto,
była też herbata.
Tylko panowie nie mogą się zdecydować czy
składać w ten dzień życzenia, czy traktować go
jako pozostałość po wymysłach „komuny”. Dla
nas kobiet zawsze miło jest pogawędzić przy
herbacie.
26-V-1992. Skromny występ z okazji Dnia
Matki. Tegoroczne obchody niestety bez mam.
1-2 VI 1992. Tradycyjnie obchodzimy Dzień
Dziecka. Następnego dnia – rozgrywki
sportowe.
3-5 VI 1992. W tych dniach wychowawcy
organizują wycieczki klasowe. Może przyczynią
się one do lepszego jeszcze poznania dzieci. Na
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Wstęp do Mszy świętej: Chrystus dzisiaj dalej głosi Ewangelię i kieruje do nas

przez Kościół swe słowa, by umocnić naszą wiarę. W czasie każdej Mszy św. mamy
słuchać Jego głosu, aby potem w życiu wypełniać wskazania, jakie nam daje. Kto
słucha Boga, opiera swe życie na mocnym fundamencie, a jego wiara ostoi Się wśród
wichrów przeciwności i zmieniających się warunków życia.
Chociaż często słuchamy słowa Bożego, jednak tak słabo wypełniamy je
w swoim życiu. Przeprośmy za wszystkie nasze grzechy, za brak wierności Bożemu
słowu, bo nie ten będzie zbawiony, kto mówi Panie, Panie, ale ten kto wypełnia wolę
Bożą każdego dnia.
1. Dzisiaj przeżywamy 9 Niedzielę zwykłą. Przeżywamy w naszej parafii doniosłą Uroczystość

Prymicji naszego parafianina ks. Rafała Krauze ze zgromadzenia księży Marianów. Są to
pierwsze prymicje w historii naszej Parafii. Na tę uroczystość są zaproszeni wszyscy
parafianie. Niech to będzie nasze wspólne świętowanie.
2. W poniedziałek (2.06) po Mszy św. spotkanie kandydatów do sakramentu Bierzmowania
z ks. Dziekanem.
3. We wtorek (3.06) wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy,
w tym dniu spowiedź dla kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców i świadków.
4. W środę ( 4.06) w Czarnej ks. Abp. Józef Michalik udzieli Sakramentu Bierzmowania
naszym kandydatom do bierzmowania. Zachciejmy ich otoczyć naszą modlitwą.
5. We czwartek (5.06 ) wspomnienie św. Bonifacego biskupa i męczennika.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
czerwca. W czwartek modlitwą naszą otaczamy wszystkich kapłanów i osoby zakonne oraz
modlimy się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne również
z naszej parafii. W piątek uczcimy Najświętsze Serce Jezusa, podczas Mszy świętej
z nabożeństwem o godz. 18.00, Możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty dla dzieci
i dorosłych w tym dniu od godz. 17.00. W pierwszą sobotę oddajemy cześć Niepokalanemu
Sercu Matki Bożej; modlimy się za Ojca Świętego, naszą Ojczyznę, i naszą wspólnotę
parafialną.
7. Przez cały miesiąc czerwiec odprawiamy w naszym kościele nabożeństwa czerwcowe –
w dni powszednie po Mszy świętej , a w niedzielę o godz. 18.00.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Kazimierze Buć
i Małgorzacie Plucińskiej. Na przyszły tydzień do sprzątania. kościoła prosimy Panie: Zofię
Daniłów i Annę Rzeszowską.

9. Intencje mszalne :
Niedziela (1.06) - godz. 8.00 + Daniel greg.,
Niedziela ( 8. 06) - godz. 11.00 + Franciszek Hermanowicz.
***************************************************************************
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