
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

(Mt 11,25-30) 

W owym czasie Jezus przemówił tymi 

słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i 

ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 

roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, 

Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też 

nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie 

zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce 

objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was 

pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i 

uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny 

sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz 

waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, 

a moje brzemię lekkie. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Y G O D N I K     P A R A F I I      P R Z E M I E N I E N I A     P A Ń S K I E G O 
 

W   P O L A N I E     R O K  XVI   2 0 0 8   N R  26  (491) 

6 lipca  2008 

 14 NIEDZIELA  ZWYKŁA  
 ROK A 

  Wreszcie jakieś słowa obiecujące odpoczynek. Jakże Ewangelia ta pasuje do pory roku. Ewangelia, 

która chce postawić tamę potokowi codziennych sytuacji stresowych. Obietnica odpoczynku, 

ukojenia. Ukojenia? Raczej zapowiedź zamętu. Czyż Jezus nie powiedział też: „Kto nie bierze swego 

krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien”? Wiele żąda od tych, którzy wiedzą, jak zakończyła 

się Jego droga. Droga krzyżowa. Dzisiaj zaprasza: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 

jesteście, a Ja was pokrzepię”. Zaprasza, bo jakoś się ociągamy. Mamy wątpliwości. Czy może ująć 

nam naszych codziennych ciężarów, jarzma naszych trosk? Czy chce to zrobić? Przecież zaraz 

dodaje: „Weźcie moje jarzmo na siebie”. Jeszcze jedno? „Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. 

Czy w ogóle stać nas na jakiś odpoczynek, czy w ogóle możemy myśleć o jakimś ukojeniu dusz? 

Mimo wszystkich wątpliwości powinniśmy przyjąć Jego zaproszenie. Zdać się na Niego. Uczyć się 

od Niego. Dlaczego nie wziąć dosłownie Jezusowych słów o odpoczynku? Bóg też odpoczął po 

dziele stworzenia. Nieco później Jezus pouczył nas, że człowiek nie jest dla szabatu, lecz, 

przeciwnie, szabat jest darem dla człowieka. Potraktujmy Jezusowe zaproszenie dosłownie. Są ferie, 

jest urlop. Odpocznijmy nieco. Abyśmy później, gdy już trochę wypoczniemy, mogli z większą 

ochotą posłuchać Jego słów: Weźcie moje jarzmo”.  

 

Rok  św. Pawła 
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Dzień Dziecka w szkole w Polanie 
 

        Dzień Dziecka jak zawsze obfitował w 

wiele atrakcji. Wszystkie dzieci łącznie z 

przedszkolaczkami zmagały się w rozgrywkach 

sportowych „Szczęśliwa trzynastka”. 

Konkurencje obejmowały: rzuty piłką do kosza, 

układanie wieży lewą ręką, skakanie na 

skakance, rzut hula-hop do celu, chodzenie na 

szczudłach i klockach, skoki w worku, slalom z 

piłką, toczenie koła, bieg z przeszkodami, 

chodzenie po klockach, rzut do misia i łowienie 

rybek. Równocześnie z rozgrywkami 

sportowymi powstawał obraz malowany po 

trochu przez wszystkich chętnych. Po emocjach 

sportowych nadszedł czas na rozpalenie ogniska 

i zjedzenie kiełbasek a potem na lody i tort 

podarowany przez księdza prymicjanta. 

Jeszcze jedną atrakcję stanowił konkurs 

piosenki z playbacku. Dzieci bawiły się świetnie 

a dorośli (nauczyciele i rodzice) chyba nie 

gorzej. Zwycięzców było tylu że trudno było 

nadążyć kto w jakiej dziedzinie zdobył 

najwięcej punktów. Wszyscy zostali 

zwycięzcami bo każdy dał z siebie wszystko a 

największe brawa należą się przedszkolakom za 

chęci i determinację w każdej konkurencji. 

 
 

 

Zakończenie roku szkolnego 

2007/2008 
 

          Dnia 20 czerwca 2008 roku odbyła się 

uroczystość zakończenia roku szkolnego. 

Uroczystość zaczęła się mszą świętą o godzinie 

9.00. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Marek 

Kaczmarczyk z Krakowa. Po mszy świętej 

wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej na 

dalszy etap uroczystości. Wszystkie dzieci 

żegnały panią Urszulę Miętus która na zawsze 

pojedzie do Niemiec. Potem klasa 6 

przedstawiała przedstawienie jak to było od 0 

do klasy 6. Potem było rozdanie świadectw pan 

Andrzej Majewski  wyróżnił Aleksandrę 

Wiercińską za jej dobrą pracę. Najlepszy w tym 

roku był Jan Stępniewski. Do klasy 0 przeszli 

Asia Stępniewska, Wiktoria Borzęcka, Ola 

Oskorip, Zosia Myślińska, Kacper Podstawski, 

Sebastian Koncewicz, i Wojtek Hermanowicz  

do klasy 1 przeszli Karolina Oskorip, Piotr 

Wierciński i Radosław Faran do klasy 2 przeszli 

Nina Smoleńska, Marta Stępniewska, Natalia 

Caban, Irena Zięba, Kamil Karciarz i Arkadiusz 

Daniłów, do klasy 3 przeszli Izabela Borzęcka, 

Dariusz  Oskorip, Michał Rzeszowski, Jakub 

Wytyczak, Witold Michno i  Patryk  Koncewicz 

do klasy 4 przeszli Agnieszka Myślińska, Alicja 

Podraza, Dawid Krauze, Hubert Faran, Miłosz 

Smoleński, Wojciech Borzęcki i Kamil Oliwko 

do klasy 5 przeszli Zuzanna Przybylska, Justyna 

Szczygieł, Aleksandra Wiercińska i Dawid 

Koncewicz do klasy 6 przeszli Aneta Borzęcka, 

Jakub Piotrowicz i Dawid Karciarz do klasy 

Gimnazjum 1 przeszli Mariola Rzeszowska, 

Ewa Wytyczak, Magdalena Gałek, Alicja 

Łysyganicz, Jan Stępniewski i Piotr Kostański 

do klasy Gimnazjum 2 przeszli Paulina Korżyk, 

Paulina Domańska, Anita Koncewicz, Karolina 

Piotrowicz, Natalia Łysyganicz, Jakub 

Stępniewski i Paweł Buć.  

         Następnie dzieci dziękowały 

nauczycielom za rok szkolny potem pani Maria 

Pajdosz rozdawała nagrody tym którzy 

uczestniczyli w konkursie matematycznym 

kangurek najlepsza z kangurka była Aleksandra 

Wiercińska potem dzieci z klasy 1 dziękowały 

Pani Małgorzacie Gałek za rok szkolny a dzieci 

z klasy 3 też dziękowały swojej nauczycielce 

Pani Annie Stępniewskiej, na koniec ksiądz 

Marek z Krakowa rozdał dzieciom cukierki . 

Miłosz Smoleński   klasa III  
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28 czerwca 2007 roku Ojciec Święty Benedykt 

XVI ogłosił ROK ŚWIĘTEGO PAWŁA, 

który trwać będzie od 29 czerwca 2008 roku 

do 29 czerwca 2009 roku. 
 
 

Zarządzenie Metropolity 

Przemyskiego dotyczące możliwości 

uzyskania odpustów zupełnych 

w Roku Apostoła Narodów. 
 

W okazji 2000. rocznicy urodzin Apostoła 

Narodów w dniu 28 czerwca 2007 r. papież 

Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawła, który 

trwać będzie od I nieszporów 28 czerwca 2008 

r. do II niesporów Uroczystości 29 czerwca 

2009 r. 

W myśl dekretu Penitencjarii Apostolskiej 

regulującego sprawy odpustów, w Bazylice 

św. Pawła za Murami, wzniesionej nad grobem 

Apostoła, odpust zupełny będzie można zyskać 

codziennie przez cały Rok Pawłowy, pod 

zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, 

komunia eucharystyczna i modlitwy 

w intencjach Ojca Świętego oraz wyzbycie się 

przywiązania do jakiegokolwiek grzechu). 

Pielgrzymując do wspomnianej rzymskiej 

bazyliki należy pomodlić się przed ołtarzem 

Najświętszego Sakramentu, a następnie 

odmówić przy ołtarzu Konfesji nad grobem 

Apostoła „Ojcze nasz…” i „Wierzę w Boga…”. 

Dodać należy wezwania ku czci Matki Bożej 

i św. Pawła, pamiętając też o św. Piotrze. 

W Archidiecezji Przemyskiej odpust zupełny 

będzie można uzyskać także uczestnicząc 

w publicznym nabożeństwie ku czci Apostoła 

Narodów pierwszego (od I nieszporów 

28 czerwca 2008 r.) i ostatniego dnia (do 

II nieszporów 29 czerwca 2009 r.) roku 

jubileuszowego we wszystkich miejscach kultu. 

Dodatkowo, na mocy w/w Dekretu ustanawiam 

następujące kościoły, w których po wypełnieniu 

zwykłych warunków, wierni będą mogli zyskać 

odpust zupełny w pierwszy dzień miesiąca oraz 

z okazji udziału w pielgrzymce: kościoły pod 

wezwaniem św. Pawła lub św. Piotra i Pawła, 

Bazyliki Mniejsze w Leżajsku, Starej Wsi, 

Krośnie, Przeworsku i Przemyślu, sanktuaria: 

Przeworsk Fara – Bożego Grobu, Leżajsk – 

oo. Bernardyni – MB Pocieszenia, Jarosław -

 oo. Dominikanie – MB Bolesnej, Chłopice – 

MB Chłopickiej, Przemyśl - Archikatedra – 

MB Jackowej, Przemyśl - oo. Franciszkanie – 

Niepokalanego Poczęcia NMP, Kalwaria 

Pacławska – MB Kalwaryjskiej, Stara Wieś – 

MB Starowiejskiej, Tuligłowy – 

MB Tuligłowskiej, Borek Stary – 

MB Borkowskiej, Jasień – MB Bieszczadzkiej, 

Hyżne – MB Hyżneńskiej, Domaradz – 

MB Nieustającej Pomocy, Jodłówka – 

MB Pocieszenia, Łańcut Fara – 

MB Szkaplerznej, Jaśliska – MB Królowej 

Nieba i Ziemi, Haczów – MB Bolesnej, 

Wielkie Oczy – MB Wielkoockiej, Polańczyk -

 Matki Pięknej Miłości, Sanok – 

oo. Franciszkanie – Pani Sanockiej, Miejsce 

Piastowe - św. Michała Archanioła 

i bł. Bronisława Markiewicza, Korczyna – 

Świętego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara 

oraz Strachocina – św Andrzeja Boboli.  

Ponadto odpust zupełny można uzyskać 

w kościołach w Klimkówce, w Dukli u Ojców 

Bernardynów, w kościele pw. Wniebowzięcia 

NMP w Zagórzu, w kościele pw. św. Mikołaja 

przy Domu Rekolekcyjnym Centrum Kultury 

i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu oraz 

w 41 kościołach, przy których znajdują się 

Urzędy Dziekańskie. 

Odpust zupełny w Roku Pawłowym mogą 

również uzyskać osoby nie będące w stanie 

dopełnić zwykłych warunków z powodu 

choroby czy innych uzasadnionych, ważnych 

przyczyn. Muszą postanowić, że je spełnią, gdy 

tylko będzie to możliwe, i włączą się duchowo 

w któreś z jubileuszowych nabożeństw ku czci 

św. Pawła, ofiarując Bogu swe modlitwy 

i cierpienia w intencji jedności chrześcijan. 

 

                                            /-/ + Józef Michalik 
ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKI 
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Wstęp do Mszy świętej: Chrystus przyszedł pokorny i cichy, a Jego uniżenie 

przynosi pokój utrudzonym ludzkim sercom. Sprawując Najświętszą Ofiarę, 

uobecniamy dzieło Chrystusa, który i dzisiaj ukazuje nam źródło prawdziwego 

zwycięstwa przez swe pokorne wyniszczenie w znaku Chleba. 

         Obciążeni grzechami stańmy pokornie przed Bogiem, prośmy o przebaczenie, 

abyśmy mieli udział w zwycięstwie Chrystusa i znaleźli ukojenie dla naszych dusz. 
 

  

1. Dzisiaj przeżywamy 14 Niedzielę Zwykłą. Dzisiejsza składka jest 

przeznaczona na seminarium Duchowne w Przemyślu. 

2. We wtorek (8 lipca) wspomnienie św. Jana z Dukli – patrona Archidiecezji 

Przemyskiej 

3. W piątek (11 lipca) Święto św. Benedykta; opata, Patrona Europy 

4. W sobotę (12 lipca) wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu;  

biskupa i męczennika. 

 

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

Wiercińskiej i Hannie Myśliwskiej. Na przyszły tydzień do sprzątania. 

kościoła prosimy Panie: Bożenę Tarnowską i Aleksandrę Zięba. 

 

6. Zapowiedzi Przedślubne  Do sakramentu małżeństwa przygotowują się: 

Mateusz Piotr Różański syn  Józefa i Doroty Łopatkiewicz ur. w 1989 r. zamieszkały  

w Żłobek 25 ; Parafia Czarna. 

Aneta Ewelina Daniłów córka Józefa i Zofii Rzeszowskiej ur. w 1990 r. zamieszkała w 

Polanie 62; Parafia Polana. zapowiedź 1. Kto by znał przeszkody w sumieniu jest 

zobowiązany powiadomić urząd parafialny. 

 

7. Intencje mszalne : 
     Niedziela (6.07)     - godz.   8.00   + Zbigniew Konopka. . 

 

   11.00   Teodora Janiszek w 1 rocz. śmierci. 

                Cwartek ( 10.07 )     - godz. 19.00  Za zmarłych z rodzin: Stasiczaków, Romańskich i 

Poznarów 

               Niedziela (13.07 )         - godz.  8.00   O zdrowie i błog. Boże w 34 rocz. ślubu 

                    11.00   + Stanisława i Franciszek Łysyganicz w r. śm. 

 

 
 

 

 

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

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

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
14 NIEDZIELA  ZWYKŁA  6.07.2008 

W tym tygodniu imieniny obchodzą : Małgorzata Majewska,Małgorzata Łysyganicz, 

Antoni Kania i Antoni Myśliński. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na 

godz. 19.00 podczas której modlić się będziemy w ich intencji. 
 

 

 


