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Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan (19-25 stycznia)

(J 1,35-42)
Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy
zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto
Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak
mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za
Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni
powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy:
Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział
im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i
zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali
u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i
poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona
Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i
rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to
znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do
Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł:
Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz
nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr.

Modlitwa

i duchowość są tym, co
może nas nawzajem zbliżyć, a nie
podzielić.
Ekumeniczny tydzień modlitwy o
jedność chrześcijan zachęca nas do
przypomnienia sobie o wielkiej wadze,
jaką nasz Pan przywiązał `do jedności
swoich uczniów, i o Jego błagalnej
modlitwie do Ojca, by pozwolił im ją
zachować, i nakłonić nas do rachunku
sumienia.

ZŁOTA MYŚL
Wszelki ludzki czyn
nawet grzech, jest
szukaniem Boga.
Najczęściej szuka się Go
tam, gdzie są znikome
szanse, żeby Go znaleźć.
Ernesto Cardenali
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Przedstawiono pokrótce zasługi wszystkich
Opłatek parafialny
kandydatów
a
następnie
musieli
oni
odpowiedzieć na trzy niezwykle trudne pytania,
np. czemu ksiądz dyrektor hoduje węża? Nikt
nie udzielił prawidłowej odpowiedzi, a
mianowicie że ksiądz codziennie pyta go czemu
skusił w raju Adama i Ewę, ale jak dotąd wąż
nic na ten temat nie powiedział. Publiczność
nagrodziła kandydatów gromkimi brawami i w
ten sposób za pomocą czytnika gorących
klasków wyłoniono zwycięzcę a został nim
Mirosław Konopka! Mamy nadzieję że stryj
przekaże mu cenną nagrodę czyli plastikowe
grabie (powrót do rolnictwa tradycyjnego).
Następnie ogłoszono wyniki kilku
plebiscytów.
I
tak
DOBROCZYŃCĄ
ROKU
(głównie za cudowne rozmnożenie losów na
6 stycznia jak co roku w świetlicy wiejskiej w
liczne loterie oraz pomoc w wyremontowaniu
Polanie odbył się opłatek parafialny.
przedszkola) został ksiądz proboszcz. Otrzymał
Najpierw uczniowie oraz nauczyciele! naszej
zaczarowany ołówek z prośbą o przekazanie
szkoły przedstawili jasełka.
radzie parafialnej żeby dzięki niemu zbierali
W roli Maryji zadebiutowała nauczycielka wfwiększe datki na kościół. Otrzymał także zioła
u i plastyki Dominika Podstawska a w roli
na kaszel wraz z buteleczkę w celu sporządzenia
Józefa - nauczyciel angielskiego Radek
lekarstwa – wiadomo że zapracowany nie ma
Pasławski. Heroda zagrał doświadczony już
czasu na lekarzy.
na
scenie
ksiądz
dyrektor.
Jasełka
Następną
nagrodę
wręczyli
przygotowała
nauczycielka
polskiego
przewodniczący samorządu uczniowskiego
Krystyna Pisarska.
Miłosz Smoleński oraz jego zastępca Jakub
Po tym pięknym przedstawieniu ksiądz
Stępniewski.
Ksiądz
dyrektor
wybrany
proboszcz złożył wszystkim serdeczne
NAJSUPEROWNIEJSZYM DYREKTOREM
życzenia i wtedy nastąpił piękny moment
ROKU otrzymał zeszyt do zapisywania cennych
dzielenia się opłatkiem.
uwag.
Potem gdy wszyscy posilali się
Kolejny tytuł to PODRÓŻNIK ROKU.
domowym ciastem i herbatką na scenie
W tej kategorii bezapelacyjnie zwyciężył ksiądz
pojawił się kabaret „To i owo” w osobach
Tadeusz. Za liczne podróże z dziećmi głównie
Elżbiety Oliwko i Karoliny Smoleńskiej.
na basen otrzymał trójwymiarowe okulary
Początek programu to były wyśpiewane
(przyznał się że marzył o takich).
życzenia dla wszystkich parafian oraz kolęda
Następnie wyróżniono straż ogniową w
„Przybieżeli do Polany Salezjanie” oba
której szczególnie zasłużył się Bogdan Borzęcki
utwory autorstwa pani Marii Faran.
organizując liczne zabawy na rzecz straży.
Następnie
zostało
odczytane
Został też doceniony jako PIERWSZY GŁOS
sprawozdanie z roku ubiegłego (również
W
KOŚCIELE
I
NA
ZABAWACH
napisane przez panią Marysię) a po nim
WIEJSKICH za co otrzymał kryształowy
wybieraliśmy sołtysa roku. Kandydatami do
mikrofon.
tego tytułu byli Mirosław Konopka sołtys wsi
Kolejny plebiscyt na OJCA ROKU I
Polana, Witold Smoleński „sołtys” wsi
OJCA
PODWÓRKOWEGO
KÓŁKA
Serednie Małe oraz „sołtys” Wydrnego
RÓŻAŃCOWEGO wygrał Staszek Myśliński i
Stanisław Zięba.
w nagrodę za wyręczanie księży w pracy
Niestety tylko jeden z kandydatów był obecny
duszpasterskiej otrzymał karnet zabiegów na
więc sołtysa Konopkę zastąpił stryj pan Jan
kolana u naszej fizjoterapeutki Eli Oliwko
Konopka a sołtysa Wydrnego najbliższy
(grozi mu choroba zawodowa bo często klęczy
sąsiad pan Andrzej Majewski.
w kościele).
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Następny plebiscyt na ELEKTRYKA
Po występie kabaretu scenę opanowały
ROKU wygrał Tadeusz Michno za instalacje
dzieci – najpierw duet gitarowy Kamil Oliwko
elektryczne w szkole. Otrzymał biały
Witek Michno a potem wszyscy chętni do
przedłużacz z prośbą o wykonanie świateł na
śpiewania kolęd ale dało się zauważyć głównie
rondzie Hawaje.
Miłosza Smoleńskiego oraz uczniów zerówki.
Karolina Smoleńska
PROJEKTANTKĄ ROKU została
Agnieszka Szczygieł a za szycie licznych
strojów dla naszych szkolnych artystów
dostała nowe nici do swojej maszyny
krawieckiej.
HANDLOWCEM
ROKU
został
Tomasz Glapa otrzymał woreczki do lodu w
celu zamrożenia cen w swoim sklepie i nie
podnoszenia ich w tym roku.
Pan Kusy otrzymał śrubokręt za to, że
pięknie potrafi się wkręcać.
Po tych wszystkich nagrodach
wręczono jeszcze honorową legitymację z
numerem pierwszym Klubu emerytów i
rencistów „Lumbago” z siedzibą w Polanie.
Legitymację z rąk wiceprezesa klubu pana
Piotra Oskoripa (który dopiero ze sceny
dowiedział się że nim jest) odebrał Andrzej
Majewski.
Padły podziękowania wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie prymicji
księdza Rafała z poszczególnych dzielnic
Polany takich jak: Hawaje, Wesołe
Miasteczko, Pimpusiów za rzeką, Mikrutowo i
przyległe, Hotel Słoneczny Patrol, Centrum,
Aleja
Zasłużonych,
Sołtysówka
i
poszczególne rancza na Ostrym. Ksiądz Rafał
obiecał wszystkim 15 punktów niezbędnych
do zbawienia i windę do nieba.
Specjalną nagrodę dla kierownika
artystycznego wsi Polana otrzymała pani
Maria Faran. Nagroda to żarówka aby nowe
pomysły zaświecały się jej w głowie.
Patronat medialny nad imprezą objęła gazetka
parafialna „Wśród nas” oraz nasz lokalny
TVN.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ZWYKŁA

18.01.2009

Wstęp do Mszy świętej: Wszyscy ludzie powołani są przez Pana Boga do

określonych zadań. Każdy z nas musi więc rozpoznać swoje powołanie. Czego Bóg
od nas wymaga? Gdzie chce, abyśmy głosili Jego chwałę? Rozpoznanie Jego woli
jest ważne ze względu na współpracę, jaką proponuje nam Bóg. Otwórzmy nasze
serca na działanie Jego łaski, która na pewno nam w tym pomoże. Zaczynając
Najświętszą Ofiarę naszego Zbawiciela, przeprośmy Go za nasze przewinienia.
1. Dzisiaj przeżywamy 2 Niedzielę Zwykłą. Trwamy przez cały tydzień na modlitwie w Tygodniu
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
2. W poniedziałek (19.01.) wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – kapłana Patrona
Archidiecezji Przemyskiej.
3. W środę (21.01.) wspomnienie św. Agnieszki dziewicy i męczennicy.
4. W czwartek (22.01.) Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnoty dla
Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy do
wspólnej naszej modlitwy.
5.

W sobotę (24.01.) wspominamy św. Franciszka Salezego; biskupa i doktora Kościoła –
patrona Zgromadzenia Salezjańskiego.

6. W przyszłą niedzielę (25.01.) obchodzimy Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. I
zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kto w tych dniach uczyni cokolwiek
dla jedności Kościoła (np. modlitwę, post, jałmużna… ) i weźmie udział w jego zakończeniu,
może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Janinie Galica i

Danucie Maj. Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła prosimy Panie: Lenę
Wiercińską i Hannę Myślińską.
8. Intencje mszalne:
Niedziela (18.01)
Niedziela (25.01)

- godz. 1100 Za parafian
- godz. 1100 + Bronisława Zatwarnicka

W tym tygodniu imieniny obchodzą :Arkadiusz Daniłów, Weronika Hermanowicz,
Mariusz Froń, Mariusz Torbiński, Sebastian Gałek, Agnieszka Szczygieł, Agnieszka
Oskorip, Agnieszka Myślińska, Miłosz Smoleński. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w
piątek podczas której modlić się będziemy w ich intencji.
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