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ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚWIĘTEGO ROK A

„Oto drzewo krzyża!”

(J 3,13-17)

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie
wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z
nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak
Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
potrzeba,
by
wywyższono
Syna
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem
Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie
wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat
potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony.
Do Ciebie, Boże, zanosimy tę modlitwę i
prosimy, byś wysłuchał tych, których
grzechy zostały przybite do krzyża Twego
Syna, abyśmy chlubiąc się tym znakiem
zbawienia, zostali wywyższeni w chwale i
otrzymali obiecane nowe życie. Przez
Chrystusa Pana naszego.

Krzyż Chrystusa jest przekreśleniem wszystkiego, co mogło oddzielać
ludzi od Boga. Z jednej strony krzyż odsłania całe zło, do którego
zdolny jest człowiek, a jednocześnie demaskuje jego bezradność
wobec prostej miłości Boga. Z drugiej strony krzyż przekreśla
myślenie o Bogu, który miałby zazdrośnie strzec swojej mocy. Bóg
objawiony w krzyżu nie cofa się przed słabością i śmiercią i okazuje
człowiekowi miłość, która jest silniejsza ponad wszystko.
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„Małe przedszkole - wielka sprawa”- do marca 2007 w Polanie był realizowany przez
to stowarzyszenie projekt „Wiejski Ośrodek
w Polanie od września rusza
przedszkole dzięki środkom unijnym Edukacji Społecznej szansą na harmonijny rozwój
dzieci”) oraz autorski program edukacji dzieci w
wieku 3-5 lat i scenariusze zajęć. Stowarzyszenie
W dniu 28 sierpnia b.r. w świetlicy wiejskiej
służy nam chętnie pomocą merytoryczną i jest
w Polanie odbyło się spotkanie organizacyjne
niewątpliwie
wielkim
wsparciem
całego
rozpoczynające
działalność
Punktu
Przedszkolnego „Małe przedszkole- wielka przedsięwzięcia.
Po części informacyjnej rodzice mogli
sprawa” prowadzonego przez gminę Czarna a
zapisać
swoje pociechy do otwieranego we
współfinansowanego przez Unię Europejską
wrześniu przedszkola.
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Karolina Smoleńska
Społecznego.
Koordynator projektu
Na spotkanie przybyli zaproszeni
„Małe przedszkole - wielka sprawa”
goście: Wójt Gminy Czarna pan Marcin
Rogacki, ksiądz Krzysztof Rodzinka- dyrektor
Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie, ks.
Stanisław Lasak- proboszcz parafii Polana,
Stanisław Myśliński – radny, Urszula
Pisarska- dyrektor GOK w Czarnej, Czesława
Gazda- instruktor świetlicy wiejskiej w
Polanie
oraz
rodzice
przyszłych
przedszkolaków.
Spotkanie prowadziła koordynator
projektu Karolina Smoleńska przy pomocy
Barbary Michno- nauczycielki wychowania
przedszkolnego.
Wyjaśnione
zostały
zasady
funkcjonowania ośrodka. Projekt przewiduje
zajęcia edukacyjne pięć razy w tygodniu po 4
godziny w tym 2 razy w tygodniu po pół
PIKNIK RODZINNY „W ZDROWYM
godziny zajęć nauki języka angielskiego.
CIELE ZDROWE SERCE” ODBYŁ SIĘ
Zajęcia będą bezpłatne. Rodzice mogą w nich
W POLANIE JUŻ PO RAZ DRUGI!
uczestniczyć jako wolontariusze- asystenci.
Dzieci zostaną zaopatrzone w nietrwałe
30 sierpnia w Polanie już po raz drugi odbył się
materiały edukacyjne i książki. Na początku i
piknik rodzinny „W zdrowym ciele zdrowe serce”
końcu
trwania
projektu
zostaną
impreza organizowana przez mieszkańców wsi,
przeprowadzone badania dzieci przez
księży
Salezjanów
oraz
Stowarzyszenie
logopedę, pedagoga i psychologa. Dla
Transplantacji
Sercakoło
w
Zabrzu.
Byliśmy
rodziców ci sami specjaliści przeprowadzą
bogatsi
o
zeszłoroczne
doświadczenia
oraz o
warsztaty wsparcia poświęcone roli edukacji
scenę, którą zbudowaliśmy w zeszłym roku więc
przedszkolnej i sposobom wspierania dzieci w
już było łatwiej.
procesie edukacji. Udział w warsztatach
W tym roku trzeba było ją tylko ozdobić i
pomoże rodzicom kontynuować pracę
wspaniale z tego zadania wywiązały się
edukacyjną z dziećmi także w domu. Ponadto
uzdolnione plastycznie mieszkanki Polany.
przewidziano konsultacje z psychologiem,
który będzie
pomagał
rodzicom
w O godzinie 14 prowadzący imprezę ks. Krzysztof
Rodzinka oraz Karolina Smoleńska powitali
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
wszystkich gości.
tworzeniu
indywidualnych
programów
Pierwszym punktem programu był występ kapeli
wspierania rozwoju dzieci z deficytami
z Krasnobrodu a po nim konkurs piosenki
rozwojowymi.
„Serduszko puka w rytmie cha-cha”. Konkurs
Partnerem
w
projekcie
jest
miał się odbyć w dwóch kategoriach dzieci i
stowarzyszenie „Edukator” z Łomży, które
dorośli, niestety mimo wielu zachęt ze strony
przekazało
nam
nieodpłatnie
całe
prowadzących zgłosił się tylko duet Marta
wyposażenie przedszkola (od kwietnia 2006
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Stępniewska (klasa II S.P) oraz Miłosz
własnoręcznie przez Ninę Smoleńską uczennicę
Smoleński (klasa IV S.P), który tym samym
klasy II. Jak zwykle niesłabnącą popularnością
zdobył I miejsce.
cieszyło się swojskie jadło: chleb ze smalcem,
Kolejnym bardzo ważnym punktem programu
sery kozie, drożdżowe bułeczki, kiełbaski z grilla,
był pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej z
bigos wydawany przez chłopców ze Straży
Polany za który odpowiedzialny był Bogdan
Granicznej a nade wszystko domowe ciasta
Borzęcki. Strażacy jak zwykle nie zawiedli!
upieczone przez polańskie gospodynie.
Po pokazie strażackim odbył się mecz hokeja
Miłośnicy koni mogli skorzystać z przejażdżek na
na trawie, który sędziował ks. Krzysztof
koniach huculskich ze stadniny Serednie
Rodzinka. Wygrała
drużyna młodych
prowadzonych przez Witolda Smoleńskiego.
strażaków walcząca z drużyną młodzieży z
A o godzinie 20 zabawa przeniosła się do
Zespołu Szkół Salezjańskich z Polany.
świetlicy wiejskiej gdzie do białego rana
Po kolejnym wejściu krasnobrodzkiej kapeli w
bawiliśmy się wraz z zespołem „Contrakt” z
potyczkach rodzinnych prowadzonych przez
Czarnej, którego udział zasponsorował Wójt
księdza Krzysztofa zmagały się rodziny gminy Czarna pan Marcin Rogacki.
Oskoripów, Michnów i Borzęckich. Śmiechu
Dziękujemy także innym sponsorom bez których
było co niemiara zwłaszcza gdy rodziny miały
nasza impreza nie mogłaby się udać. A byli nimi:
przedstawić jakąś maszynę lub narysować Jadwiga i Mariusz Małkiewiczowie z Dwikoz
swój herb rodzinny. Wygrała rodzina
k/Sandomierza, Piotr Kiljanski "Kiljan",Kicharyk
Oskoripów.
z Sandomierza, Zbigniew Antoszenko z Zabrza,
Kolejną atrakcją był pokaz drwali a w
Janusz Oś Burmistrz Krasnobrodu, Marek
zasadzie jednego drwala ciekawie i ze swadą
Konieczny z Brzozowa, Marek Olczak z
komentowany przez leśniczego Jana Podrazę.
Warszawy, Alicja Chachaj z Zabrza, firma
Ale najwięcej widzów przyciągnął kolejny
Syngenta Seeds z Piaseczna, Wydawnictwo
punkt programu- dynamiczny pokaz straży Plantpress, Ryszard Gancarz z Sandomierza,
granicznej pokazujący ucieczkę przestępcy i
Jadwiga i Jan Rudniccy z Nowosiółek, "Kapela
szybką akcję straży granicznej zakończoną
Krasnobrodzka" z Krasnobrodu, Przyjaciółki z
schwytaniem go i obezwładnieniem.
największego wydawnictwa w Polsce, Krystyna i
Po dynamicznym pokazie można było nieco
Albin ze Słupczy k/Sandomierza, masarnia Marii i
ochłonąć oglądając skromny występ mini
Bolesława Zygmunt z Ustrzyk Dolnych,
kabaretu „To i owo” wyreżyserowany przez
hurtownia warzyw „Roter” Teresy Wójtowicz z
panią Marię Faran w którym wystąpili
Ustrzyk Dolnych.
mieszkańcy Polany.
To dzięki nim dochód z pikniku wyniósł 4818 zł.
Często też na scenie, prócz wyśmienitej kapeli
Zostanie on w całości przeznaczony na remont
z Krasnobrodu pojawiali się członkowie
dachu Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie, bo
Stowarzyszenia
Transplantacji
Serca
taki był cel tegorocznej imprezy.
opowiadając o idei transplantacji, szczególnie
Pozyskaniem tych wszystkich ludzi dobrej woli i
wzruszające było opowiadanie pani doktor,
podjęciem się trudu organizacji całości imprezy
która
przekonała
dwie
rodziny
do
zajął się nieoceniony prezes Stowarzyszenia
transplantacji narządów.
Transplantacji Serca koło w Zabrzu Jan Statuch,
Ostatnim punktem imprezy plenerowej było
który zaraził wszystkich optymizmem i wiarą w to
karaoke brawurowo prowadzone przez ks.
że znów nam się uda.
Tadeusza Goryczkę w którym czynny udział
Podziękowania należą się także księżom
wzięły zarówno dzieci jak i dorośli
Salezjanom,
zwłaszcza
proboszczowi
ks.
mieszkańcy Polany.
Stanisławowi
Lasakowi
oraz
wszystkim
Dzięki
uprzejmości
Stowarzyszenia
mieszkańcom Polany i nie tylko którzy włączyli
Transplantacji Serca można było skorzystać z
się w organizację pikniku. Szczególne
bezpłatnego badania ciśnienia oraz poziomu
podziękowania
należą
się
dźwiękowcom
cukru we krwi.
Grzegorzowi Grosowi oraz Stanisławowi
Stoisko Ośrodka Doradztwa Rolniczego
Kowolikowi, którzy przebyli szmat dogi z Rudy
oferowało z kolei porady dla rolników.
Śląskiej aby nam bezinteresownie pomóc.
Można było kupić dzieła miejscowych
Dziękujemy także Leszkowi Konopce za pomoc
twórców, był kiermasz taniej książki, loteria
w posprzątaniu namiotów i ławek na boisku.
fantowa i stoisko z koralikami zrobionymi
Karolina Smoleńska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 14.09.2008
Wstęp do Mszy świętej: Wysławiamy dzisiaj triumf Krzyża — zwycięski znak

Chrystusa, na którym dokonało się dzieło naszego zbawienia. Krzyż jest także
znakiem naszej wiary, znakiem naszego zjednoczenia z Chrystusem umarłym i
zmartwychwstałym. Jest znakiem nadziei i zwycięstwa. Zgromadzeni na tej
eucharystycznej ofierze, w której ponawia się tajemnica krzyża, dziękujmy
Chrystusowi za Jego śmierć na krzyżu, przez którą dzisiaj także obdarza nas On
życiem i umacnia w wiernym wyznawaniu wiary.
1. Dziś przeżywamy Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
2. W poniedziałek (8.09.) – wspomnienie NMP Bolesnej.
3. We wtorek (16.09.) wsp. Świętych męczenników KORNELIUSZA, papieża i
CYPRIANA, biskupa
4. W czwartek (18.09.) ŚWIĘTO św. STANISŁAWA Kostki, zakonnika, patrona Polski.
Jest to święto patronalne młodzieży.
5. W sobotę (20.09.) św. męczenników Wietnamu; Andrzeja, Pawła i Towarzyszy..

6. Mieszkańcom Polany Dolnej składamy serdeczne podziękowanie za zorganizowanie
tegorocznych Dożynek Parafialnych . Dochód z dożynek 760 zł. + 340zł dotacja z Urzędu
Gminy w Czarnej razem 1100zł. organizatorzy przekazali na Ochotniczą Straż Pożarną w
Polanie 550 zł i na Szkołę 550zł. Intencja Mszy świętej – ofiary zebrane od mieszkańców 800 zł; W imieniu Strażaków i Szkoły składamy „Bóg zapłać” – za złożone ofiary. Zaś
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za liczne uczestnictwo w Dożynkach.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Annie Chmiel i
Annie Daniłów. Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła prosimy Panie: Agnieszkę
Oskorip i Beatę Oskoryp.

8. Zapowiedzi Przedślubne Do sakramentu małżeństwa przygotowują się:
Piotr, Paweł Krupiński syn Kazimierza i Marii zd. Hubisz ur. w 1975 r. zamieszkały
w Myczków 11a; Parafia Myczków.
Monika, Anna Borzęcka córka Kazimierza i Genowefy zd. Hus ur. w 1987 r. zamieszkała
w Polanie 39; Parafia Polana. zapowiedź 1. Kto by znał przeszkody w sumieniu jest
zobowiązany powiadomić urząd parafialny.
9. Intencje mszalne:
Niedziela (14.09)
- godz. 800 O Bożą Opiekę dla Eucharystycznego Ruchu
Młodych.
00
- godz. 11 + Bolesława Zygmunt
Niedziela (21.09)
- godz. 800 + Bolesława Zygmunt
- godz. 1100 O zdrowie i błog. Boże dla Oliwierka w 1 r.
urodzin i dla Kubusia.
.
W tym tygodniu imieniny obchodzą : Edyta Daniłów, Edyta Torbińska, Stanisław
Domański, Stanisław Zięba, Stanisław Łysyganicz, Stanisław Zatwarnicki, Stanisław
Wytyczak, Mateusz Froń, Mateusz Rzeszowski. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w
piątek podczas której modlić się będziemy w ich intencji.

Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy

