
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

 

(J 14,1-6) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech 

się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 

Boga? I we Mnie wierzcie. W domu Ojca 

mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, 

to bym wam powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i 

przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 

zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, 

gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę. 

Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie 

wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 

drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem 

drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. 
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Wierzę, Panie!   

i oddał Mu pokłon ! 

„WSPOMNIENIE 
WSZYSTKICH 

WIERNYCH ZMARŁYCH” 

SZCZĘŚĆ BOŻE 

    Rozpoczynamy miesiąc listopad, który jest ostatnim miesiącem roku liturgicznego; w tym 

czasie Kościół wzywa nas do rozważania czasów ostatecznych, dnia sądu i przyszłego życia. 

Nasze wrodzone skłonności każą nam unikać jakiejkolwiek myśli o śmierci i umieraniu, Bóg 

jednak chce wlać w nasze serca nadzieję i ufność. Chce nas przekonać, że niebo jest czymś 

nieskończenie wspanialszym od wszystkiego, czego doświadczamy na ziemi, i że jest dla nas 

osiągalne dzięki ofierze krzyża Jego Syna, Jezusa Chrystusa. 

    Modląc się w tym miesiącu i rozważając „rzeczy ostateczne”, połączmy się sercem z 

aniołami i świętymi, którzy już teraz wpatrują się w piękno i chwałę zmartwychwstałego Pana. 

Przebywają oni w doskonałej szczęśliwości nieba, a jednak, pamiętając o nas, żyjących tu, na 

ziemi, wołają nieustannie: „Przyjdź, Panie Jezu!”. Wiedzą bowiem, że plan zbawienia nie 

zostanie wypełniony do końca, dopóki my wszyscy nie znajdziemy się w królestwie 

niebieskim. Są nam szczerze oddani i pragną, abyśmy i my przyłączyli się do nich. 

     Prośmy Pana, aby napełnił nas nadzieją przyszłego życia z Nim. Wówczas zaczniemy 

tęsknić za naszą ojczyzną w niebie. 

                                                         Z pozdrowieniem - ks. Ryszard Kempiak SDB 
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14 października Dzień Edukacji 

Narodowej 
 

Dzień Edukacji Narodowej powszechnie 

zwany Dniem Nauczyciela zaczęliśmy w 

Polanie od uroczystej szkolnej Mszy świętej z 

udziałem uczniów, przedszkolaków, 

nauczycieli i rodziców. Zaczęła się ona od 

wprowadzenia pocztu sztandarowego. 

Mszy św. przewodniczył Dyrektor szkoły ks. 

Krzysztof Rodzinka. Dary do ołtarza 

przynieśli uczniowie klasy I szkoły 

podstawowej a uczniowie klasy I gimnazjum 

brali czynny udział w liturgii. 

Bardzo ważnym punktem Mszy św. było 

pasowanie na ucznia I klasy Szkoły 

Podstawowej oraz pasowanie na ucznia I 

klasy Gimnazjum. Uczniowie złożyli 

uroczyste przyrzeczenia. 

Ksiądz Dyrektor za pomocą  zaczarowanego 

ołówka pasował całą klasę I czyli Karolinkę 

Oskorip, Piotrusia Wiercińskiego i Radka 

Farana. Mamy nagrodziły je ogromną paczką 

słodyczy. Gimnazjaliści dostali od księdza 

Dyrektora krawaty z salezjańskim logo 

stanowiące od tej pory ich obowiązkową część 

mundurka na szczególne okazje. 

Ksiądz Dyrektor poświęcił plecaki 

pierwszoklasistów co stało się już tradycją w 

Polanie. 

Pięknym momentem Mszy świętej było 

błogosławieństwo dzieci, które jeszcze nie 

przystąpiły do I Komunii Świętej oraz 

modlitwa Ojcze Nasz, w której wszyscy w 

kościele trzymali się za ręce. 

Na koniec ks. Dyrektor zaprosił do przodu 

wszystkich którzy boją się szkoły i 

pobłogosławił ich. 

Następnie wszyscy przenieśli się do 

świetlicy wiejskiej gdzie uczniowie 

zaprezentowali program artystyczny. 

Najpierw wystąpiły polańskie „Promyczki 

radości”, które wkrótce miały wystąpić na 

festiwalu piosenki religijnej w Czarnej. 

Zaprezentowali się także uczniowie 

podstawówki i gimnazjum w kabarecie oraz 

najmłodsi- przedszkolaki, które po raz 

pierwszy wystąpiły na scenie. 

Potem przyszedł czas na życzenia składane 

przez przewodniczącą Rady Rodziców oraz 

ks. Dyrektora. Następnie dzieci podziękowały 

swoim nauczycielom i wychowawcom 

kwiatami i życzeniami. Potem można było już 

zasiąść do wspaniałego śniadanka 

przygotowanego przez mamy. 
Karolina Smoleńska 

 
 

 
 

Dzień papieski w naszej szkole  

i w naszej parafii. 
 

16 października Dzień Papieski  a jednocześnie 

30- stą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na 

Papieża obchodziliśmy w naszej wspólnocie 

parafialnej bardzo uroczyście. 

Najpierw na codziennym, porannym słówku 

ksiądz Tadeusz pokazał prezentację 

multimedialną zdjęć największego z Polaków, 

usłyszeliśmy głos Papieża i przypomnieliśmy 

sobie jego jakże mądre słowa. 

Potem dzieci zaprezentowały wiersze, z którymi 

jeszcze tego samego dnia miały wystąpić na 

dekanalnym konkursie recytatorskim poezji 

Jana Pawła II i o Janie Pawle II w Czarnej . 

Była też ukochana przez Papieża „Barka” w 

wykonaniu uczniów ale z nowymi słowami 

napisanymi przez panią Marię Faran- swoisty 

hymn na cześć Wielkiego Polaka. 

Po tym apelu uczniowie rozeszli się do 

zajęć a niektórzy z nich pojechali reprezentować 

Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie na 

konkursie recytatorskim w  Czarnej. 
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I zaprezentowali ją bardzo dobrze przede 

wszystkim stanowili najlepiej i najbardziej 

uroczyście ubraną grupę w elegancki 

mundurek szkolny. 

Najwyższą nagrodę dla Polany wywalczył 

Wojtuś Hermanowicz z klasy I zajmując II 

miejsce w kategorii dzieci do III klasy Szkoły 

Podstawowej, a wyróżnienie dostał Miłosz 

Smoleński z klasy IV w kategorii dzieci klas 

IV-VI SP. Inni uczniowie z Polany- Asia 

Stępniewska z klasy I, Nina Smoleńska z 

klasy II, Arek Daniłów z klasy II, Kuba 

Wytyczak z klasy III, Agnieszka Myślińska z 

klasy IV oraz Natalia Łysyganicz z klasy II 

gimnazjum wrócili z nagrodami pocieszenia. 

Na wieczornej Mszy świętej cały 

program ze słówka został zaprezentowany 

także w kościele aby wszyscy mieszkańcy 

Polany mogli go zobaczyć. 

Karolina Smoleńska 

 
 

 
 

W drodze ku wieczności 

 
Mój Panie, myślę trochę z niepokojem 

o tej chwili, gdy u kresu mej drogi 

Ty mnie przyjmiesz na progu Twego 

Domu. 

Tam, na moich wyciągniętych dłoniach 

przyniosę Ci moje życie 

z jego udrękami i radościami, 

z buntem i uwielbieniem, 

z samolubstwem i poświęceniem, 

z lenistwem i porywami gorliwości, 

z prostotą, prawością i ukrytą obłudą. 

Będzie to chwila dla mnie groźna... 

Ojcze najlepszy, pomóż mi 

przygotować się na ten dzień 

i korzystać tutaj na ziemi z darów Twojej 

miłości. 

Zachowaj mnie na prostej drodze. 

Podtrzymuj mnie w wierności Tobie. 

Umacniaj moją wolę w obowiązkach, 

a moje serce w poświęcaniu 

i całe moje życie w Twojej służbie. 
                                     Ludwik Giraud 
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Wstęp do Mszy świętej Z ufnością polecamy Bogu wszystkich naszych zmarłych. 

Oddajemy ich imiona Jezusowi Chrystusowi w tej Eucharystii, dziękując Bogu za 

życie. Nasza modlitwa jest wyrazem pamięci o nich, ale także pełnym ufności 

spotkaniem z nimi w wierze. Spotkamy ich kiedyś w Bogu, jeżeli już tutaj 

będziemy trwali na modlitwie i dziękczynieniu. Jeżeli będziemy oczekiwać na 

przyjście Chrystusa Pana, który przekształci nasze śmiertelne ciała na podobne do 

swego ciała zmartwychwstałego. 

Jesteśmy grzeszni, prośmy więc o przebaczenie, aby przyjąć Boże dary i aby 

Bóg nas kiedyś przyjął do grona zbawionych. 

 
1. Dzisiaj obchodzimy Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, - Dzień Zaduszny. 

Jest to pierwsza niedziela miesiąca listopada po Mszy świętej o godz. 11.00 zmiana 

Tajemnic Żywego Różańca.   Różaniec z wypominkami o godz. 16.00 na cmentarzu. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za naszych zmarłych. 

 

2.  We wtorek (4.11) wspomnienie św. Karola Boromeusza – biskupa. 

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i piątek  miesiąca listopada. W pierwszy 

czwartek naszą modlitwą otaczamy wszystkich kapłanów i osoby zakonne, modlimy się o 

nowe święte powołania kapłańskie zakonne i misyjne również z naszej parafii. W pierwszy 

piątek spowiedź od godz. 15.30. 

     

4. W przyszłą niedzielę (9.11.) obchodzimy w całym Kościele Święto Rocznicy Poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej – katedry Biskupa Rzymu. W tym dniu w swoich modlitwach 

pamiętajmy o Ojcu Świętym Benedykcie XVI i o wszystkich biskupach. 

 
5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Józefie Krakowskiej        

i Elżbiecie Oliwko. Na przyszły tydzień  prosimy Panie: Janinę Krauze i Marię Maruszczak. 

 

6. Intencje mszalne: 
 Niedziela (2.11)           - godz.  8

00
   + Eugeniusz Szmyd. 

 - godz. 11
00

   + Bronisława Oskorip w r. śm. 

                                                -  godz. 11
00

   + Andrzej Zmarzlak w 13 rocz. śmierci 

Czwartek (6.11)          - godz. 16
00    

+ Bronisława Oskorip w 2 r. śm 

Piątek   (7.11)             - godz. 16
00    

    Za zmarłych Rodziców i zmarłych z rodziny  

                                     - godz. 16
00

    + Helena i Józef Domński 

 Sobota (8.11)              - godz. 16
00

   O zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie 

 Niedziela (9.11)          - godz. 8
00

     +Anna Cichoń w 2 rocz. śmierci. 

                          - godz. 11
00 

  + Michał i Maria Śreniawscy. 
 

 

 

 

 

****************************************************************** 

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

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
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W tym tygodniu imieniny obchodzą : Sylwia Faran, Hubert Faran, Hubert Caban, 

Dominik Maruszczak. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek  podczas której modlić się 

będziemy w ich  intencji. 

 

 

 


