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Wybór Dwunastu Apostołów

ROK A
(Mt 9,36-10,8)
Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo
byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające
pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo
wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo. Wtedy przywołał do siebie dwunastu
swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami
nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie
choroby i wszelkie słabości. A oto imiona
dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany
Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn
Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej,
Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i
Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten,
który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał
Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie
do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta
samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które
poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie
już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie
trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie!

SŁOWEM
Tekst dzisiejszej Ewangelii czyta się jak protokół z narady kierownictwa jakiejś firmy. W porządku obrad
jest tylko jeden punkt: Jezus mówi o sytuacji narodu – znękanych i porzuconych ludzi w Palestynie. Jego
konkluzja brzmi: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Najpierw więc zachęca do modlitwy, żeby
Bóg posłał więcej robotników. Ale to nie wystarcza. Kierując się zawołaniem: Robota czeka, bierzmy się do
dzieła, wyposaża swoich dwunastu uczniów, najbliższych swoich współpracowników, w szerokie
pełnomocnictwa. Tym samym daje do zrozumienia że nie On sam jeden ponosi odpowiedzialność za szerzenie
wiary. Jezus mianowicie potrzebuje nie tylko ludzi, którzy słuchają Jego dobrej nowiny. Pilnie potrzebuje też
takich, którzy tę nowinę z entuzjazmem głoszą innym. Tekst Ewangelii wymienia dwunastu apostołów. –
Barwna mozaika charakterów, postaw, oczekiwań. Zgodnie jednak z powiedzeniem: Razem jesteśmy silni,
łączy ich w jedno wielkie zadanie, jakie zlecił im Jezus. Zabierają się więc do roboty, mając jasno określone
zadanie i wyraźne wytknięty cel – królestwo niebieskie jest blisko? A dzisiaj? Dzisiaj Jezus każdemu z nas
posyła ów protokół, aby się z nim zapoznał. Posyła go zarazem jako kontrakt najmu do pracy. Jest jeszcze
przecież tak wiele do zrobienia.
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Proboszcz strażakiem!
Dnia 3 maja obchodziliśmy w Polanie uroczysty
Dzień Strażaka.
Zaczął się on Mszą świętą, w której udział wzięli
strażacy z Polany i okolicznych miejscowości,
wójt gminy Czarna pan Marcin Rogacki, sekretarz
gminy pani Małgorzata Bartnik, przewodniczący
Rady Gminy pan Adam Mehal oraz zaproszeni
goście.
Podczas kazania ksiądz proboszcz przybliżył
wiernym postać świętego Floriana patrona
strażaków. Strażacy stali na baczność przez całą
Mszą św.!
Po mszy wszyscy przeszli pod świetlicę
gdzie w imieniu komendanta powiatowej
państwowej straży pożarnej w Ustrzykach
Dolnych
pan
Zygmunt
Fuksa
wręczył
odznaczenia wybranym strażakom. Odznaki
wzorowy strażak otrzymali Adrian Tarnawski,
Mariusz Torbiński oraz Jakub Ostrowski.
Natomiast brązowy medal za zasługi otrzymał
nasz ksiądz proboszcz Stanisław Lasak.
Przyznano go za wielkie serce jakie proboszcz
okazuje naszym strażakom z ochotniczej straży
pożarnej w Polanie - za pomoc w organizacji
zabaw i wszelkich uroczystości, załatwieniu
sprzętu pożarniczego a przede wszystkim
wspomaganie w utrzymaniu remizy i budynku
OSP w Polanie. Ksiądz proboszcz jest członkiem
wspierającym polańskiej straży. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Po wręczeniu odznaczeń wysłuchaliśmy
patriotycznej akademii przygotowanej z okazji
święta Konstytucji 3 maja przez zespół
„Babiniec” z Czarnej, potem był obiad dla
zaproszonych gości a na koniec udana zabawa do
białego rana.
Karolina Smoleńska

Rocznica I Komunii świętej
25 maja obchodziliśmy w naszej parafii
rocznicę I komunii świętej.
To już rok temu obecni trzecioklasiści:
Wojtek Borzęcki, Hubert Faran, Dawid Krauze,
Agnieszka
Myślińska,
Kamil
Oliwko,
Aleksandra Podraza i Miłosz Smoleński przyjęli
po raz pierwszy do swoich serc Pana Jezusa.
Piękne słowo Boże skierował do dzieci
ich katecheta ks. Tadeusz Goryczka .
Uroczystość uświetniała grą i śpiewem Mariola
Michno.
Dzieci włączyły się w uroczystą Mszę
świętą- Dawid i Agnieszka czytali czytania, Ala
z Hubertem mówili modlitwę wiernych, Kamil
czytał komentarz do niesionych do ołtarza przez
dzieci darów.
Wojtek i Miłosz wyrecytowali wspaniałe i
długie wiersze opisujące ich dziecięcą radość i
wdzięczność dla Boga. Miłosz zachwycił
Proboszcza i wszystkich wiernych pięknym,
siedmiozwrotkowym wierszem czym zasłużył
sobie na gromkie brawa.
Na koniec Mszy odbyła się procesja
wokół kościoła a po jej zakończeniu ks.
Proboszcz
wręczył
jeszcze
dzieciom
rocznicowym pamiątkowe dyplomy.
Karolina Smoleńska
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****
W dniu 27 maja 208r. uczciliśmy
kolejną rocznicę śmierci patrona naszej szkoły
podstawowej,
ks.
kard.
Stefana
Wyszyńskiego. Na porannym „słówku”
uczniowie z kl. I gimnazjum przedstawili
historię życia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Pani Hanna Myślińska przygotowała mały
pokaz zdjęć i publikacji związanych z
Prymasem Tysiąclecia. Uczniowie mogli na
przerwach obejrzeć fotografie i oglądnąć
książki.
***

Imieniny proboszcza
8 maja obchodziliśmy imieniny naszego
proboszcza księdza Stanisława.
W czasie uroczystej Mszy świętej dzieci wręczyły
księdzu bukiety kwiatów i laurki.
Nina i Miłosz Smoleńscy deklamowali wiersze.
Proboszcz otrzymał także skromny prezent od
parafian.
Wzruszony przyjmując życzenia powiedział
„często chciałbym być jednym z was ale nie mogę
zapominać że przede wszystkim jestem waszym
duszpasterzem”.
To prawda ksiądz Stanisław jest wspaniałym
duszpasterzem ale także i wspaniałym
przyjacielem i zawsze możemy jako parafianie
liczyć na niego!
Karolina Smoleńska

Najświętsze Serce Pana Jezusa
Twemu Sercu cześć składamy
Kościół rzymskokatolicki widzi w tym
nabożeństwie symbol miłości Boga ku ludziom.
Chciałby także rozbudzić w sercach ludzkich
wzajemną miłość ku Bogu poprzez to
nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu
nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma
nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w
imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do
wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią
Boże Serce.
Jest więc to nabożeństwo znakiem czasu,
ponieważ wzywa do odpowiedzialności
zbiorowej za losy Królestwa Bożego na ziemi i
wyzwala najszlachetniejsze wysiłki apostolstwa.
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Wstęp do Mszy świętej: Przez Krew Chrystusa Bóg zawarł z ludźmi Nowe

Przymierze i ustanowił Nowy Lud Boży — Kościół. Do Kościoła wchodzimy przez
wiarę zbudowaną na fundamencie apostołów. Nasza niedzielna Eucharystia ma być
znakiem tego Nowego Przymierza, bo gromadzimy się jako Lud Boży, by składać
dziękczynienie i wypełniać misję kapłańską wobec całego świata.
Przez grzech łamiemy często Boże Przymierze i odchodzimy od Boga, który
chce, byśmy byli ludem świętym. Kościół jednak od Apostołów otrzymał władzę
„leczenia chorób" grzechu. Przeprośmy Boga za nasze winy, by się okazać Ludem
świętym i skutecznie głosić wśród ludzi nadejście Królestwa Bożego..
1. Dzisiaj przeżywamy 11 Niedzielę zwykłą. . Nabożeństwo czerwcowe o godz. 18.00.
2. We wtorek (17.06.) wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego; zakonnika
3. W sobotę (21.06.) wspomnienie św. Alojzego Gonzagi – zakonnika.
4. W piątek 20.06. o godz. 9.00 odbędzie się Uroczysta Msza św. na zakończenie Roku
Szkolnego. Po mszy św. w świetlicy wiejskiej nastąpi rozdanie świadectw. Serdecznie
zapraszamy Rodziców do wzięcia udziału wraz z dziećmi w tej uroczystości Natomiast w
sobotę o godz. 19.00 zapraszamy rodziców i grono pedagogiczne na spotkanie wdzięczności
za współpracę w roku szkolnym 2007/2008..
5. Przez cały miesiąc czerwiec odprawiamy w naszym kościele nabożeństwa czerwcowe – w
dni powszednie po Mszy świętej , a w niedzielę o godz. 18.00.
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Helenie Glapa i Bożenie
Wiercińskiej. Na przyszły tydzień do sprzątania. kościoła prosimy Panie: Katarzynę
Hermanowicz i Agatę Hermanowicz.
7. Intencje mszalne :
Niedziela (15.06) - godz. 11.00 + Czesława Rzeszowska w 2 rocz. śmierci.
Niedziela ( 22. 06 ) - godz. 8.00 + Teresa i Edward oraz Stanisław
11.00 + Michał Tarnawski w 2 rocz. śmierci
W tym tygodniu imieniny obchodzą : Aneta Daniłów, Aneta Karciarz, Aneta Borzęcka,
Elżbieta Oliwko, Elżbieta Maruszczak, Alicja Łysyganicz, Alicja Podraza, Paulina Korżyk,
Paulina romańska. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na godz. 18.00
podczas której modlić się będziemy w ich intencji.
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