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Miłosierdzia chcę, a nie ofiary,
nie pobożnie zapalanych świec,
a ludzi,
którzy są światłem dla innych.

8 czerwca 2008
X NIEDZIELA ZWYKŁA
ROK A
(Mt 9,9-13)
Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka
imieniem Mateusz, siedzącego w komorze
celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał
i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za
stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i
siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami.
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów:
Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z
celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to,
rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci,
którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się
zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia
niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników.

SZCZĘŚĆ BOŻE!
Bóg pragnie miłosierdzia, nie ofiary. On posłał swego Syna, który umiłował nas tak
bardzo, że miłość ta przelewa się na całe nasze otoczenie. On pragnie, abyśmy okazywali
miłosierdzie, wie jednak, że będziemy w stanie to uczynić jedynie w takim stopniu, w jakim
sami się na to miłosierdzie otworzymy.
Spróbujmy więc otworzyć się na miłosierdzie, które Bóg pragnie nam okazać. Weźmy do
ręki Biblię i rozważmy czytania mszalne. Wyciszmy swój umysł i pozwólmy, aby Bóg
okazał nam miłosierdzie przez swoje słowo. Pozwólmy Mu objawić nam czułość, z jaką na
nas patrzy, abyśmy byli zdolni dzielić się Jego miłością i miłosierdziem ze wszystkimi,
których spotkamy.
Jutro wyruszam z grupą do Ziemi Świętej... Wracam, jak Pan pozwoli 15 czerwca.
Zabieram Was w sercu - zapewniam o modlitwie i sam o nią proszę. Ciągle też bardzo
potrzebuje modlitwy moja siostra Ewa, a także Ci, którzy sprawują nad nią pieczę.
Pozdrawiam
- ks. Ryszard Kempiak SDB
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Zabawa Koła Emerytów i Rencistów
w Polanie
26 kwietnia w sobotę odbyła się zabawa
zorganizowana przez niedawno utworzone w
naszej miejscowości Koło Emerytów i Rencistów.
Inicjatorką
całego
przedsięwzięcia
była
oczywiście pani Maria Faran.
Zabawa odbyła się z okazji 50 tej rocznicy
powrotu
pierwszych
osadników,
byłych
mieszkańców do Polany. Rodziny przesiedlone w
1945r. na Dolny Śląsk i w 1951r. do Związku
Radzieckiego powróciły do Polany głównie w
roku 1958 więc już 50 lat temu. Była to okazja do
przypomnienia niektórych osób, zwłaszcza, że nie
wszyscy doczekali tego jubileuszu.
Bawiliśmy się do muzyki granej przez
zespół Suerte, w którym występuje mieszkaniec
Polany Marek Faran.
Wiele osób było zaskoczonych bardzo
wysokim,
profesjonalnym
poziomem
gry
artystów.
Na scenie pojawiły się światła, dymy a wśród
nich wspaniała muzyka i piękne głosy zespołu
Suerte (a głównie jego wokalistki). Dawno nie
słyszeliśmy w naszej świetlicy wiejskiej tak
dobrego zespołu. I co warte podkreślenia i nie
spotykane w dzisiejszych czasach artyści zrzekli
się swojego zarobku na rzecz budowy naszego
nowego kościoła. Na ten właśnie szlachetny cel
organizatorzy przeznaczyli dochód z całej
imprezy!
Zabawa była też okazją do podziękowania
nadleśniczemu panu Markowi Bajdzie oraz
wszystkim budowniczym objazdu do Czarnej. Na
scenie w piosence napisanej przez panią Marię
Faran wystąpiły Elżbieta Oliwko i Karolina
Smoleńska. Pan Nadleśniczy słuchał uważnie i
chyba nawet mu się podobało.
Były też piosenki o osadnikach i o życiu w
naszej Polanie.
Cała sala włączyła się w odśpiewanie
piosenki „Polana, Polana, ty mała wioseczko”
napisanej przez dawnego mieszkańca Polany pana
Władysława Zatwarnickiego. Pani Maria Faran
dopisała do niej nowe zwrotki opisujące naszą
dzisiejszą rzeczywistość.
A potem już do końca wszyscy bawili się
przy muzyce zespołu „Suerte”. I to bawili się
naprawdę świetnie. I to wcale nie jak w klubie
emeryta lecz naprawdę długo i żywiołowo.
Dawno nie było w Polanie tak świetnej zabawy!
Karolina Smoleńska

TURYSTYCZNA MAJÓWKA
POLANA 3 MAJA 2008
3 maja tradycyjnie już odbyła się w Polanie
Turystyczna Majówka.
Niestety pogoda nie dopisała więc nie
wszystkie punkty programu mogły zostać
zrealizowane. Nie odbył się ani rajd pieszy ani też
rajd rowerowy. A szkoda. Gości też było mało
zwłaszcza, że zaczęło padać.
Jak na takie warunki jednak impreza całkiem
się udała. Mamy pięknie udekorowały scenę na
boisku przed kościołem. Dostarczyły też jak zwykle
przepyszne ciasta, były też frytki i chleb ze smalcem
- przygotowanym co godne podkreślenia, przez
jednego z tatusiów. Inny tata profesjonalnie zajął się
grillem. Ksiądz dyrektor, zgodnie z obietnicą
złożoną podczas zebrania w szkole, przygotował
„przysmak dyrektora”- szedł jak świeże bułeczki.
Jak zwykle dużym powodzeniem cieszyła
się loteria fantowa przygotowana tym razem przez
samorząd uczniowski. Fanty na losy jak zwykle
podarował nam ks. proboszcz Stanisław Lasak za co
mu serdecznie dziękujemy.
Dopisał też pan Staszek Myśliński z końmi
więc można było spróbować swoich sił na końskim
grzbiecie.
Ksiądz katecheta Tadeusz Goryczka
przygotował budzący wielkie emocje pięciobój
nowoczesny.
Ale najwięcej emocji dostarczył konkurs
piosenki turystycznej a zwłaszcza główna nagroda
ufundowana przez księdza dyrektora Krzysztofa
Rodzinkę czyli odtwarzacz MP3.
Główną nagrodę wyśpiewała Anita Koncewicz, II
miejsce zajął Miłosz Smoleński, a III Irenka Zięba.
Impreza przyniosła dochód 836 zł, zasilił on
fundusz Rady Rodziców przy Zespole Szkół
Salezjańskich w Polanie.
Karolina Smoleńska
Osoby zaangażowane w organizację majówki:
Loteria fantowa
odpowiedzialny Samorząd Uczniowski
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- przygotowanie- Ewa Wytyczak i Alicja Łysyganicz
że Matka Boża tak, jak nasze mamy, chroni
i p.Maria Pajdosz
nas przed niebezpieczeństwami duszy, czyli- sprzedaż losów- Ewa Wytyczak, Alicja Łysyganicz
przed grzechami. Wszyscy możemy schronić się
- Przejażdżki konne
- Staszek Myśliński
pod Jej płaszczem. A żeby i te nasze maluszki
Chleb ze smalcem – Lena Wiercińska
mogły to zrozumieć, to ks. Krzysztof zaprosił
- smalec- Staszek Domański
dwie urocze asystentki z kl. I, nakazując im
- sprzedaż – Staszek Domański i Dorota Borzęcka
schować się pod przygotowaną szatę Matki
- Frytki- odpowiedzialni
-Staszek Domański,
Bożej i polał je wodą. Asystentki wyszły z tego
Dorota Borzęcka
prawie suche! Całą oprawę liturgiczną
- Zawody sportowe- „pieciobój nowoczesny” –
przygotowali gimnazjaliści, a chór poprowadził
odpowiedzialny- ks. Tadeusz Goryczka
ks. Tadeusz. Na zakończenie uczennice z kl. VI
Konkurs piosenki turystycznej- Karolina Smoleńskaprowadzenie, dyplomy, nagrody
przeczytały kilka cudów dokonanych za
- nagroda główna – ks. Krzysztof Rodzinka
wstawiennictwem Matki Bożej Wspomożycielki
- Prowadzenie imprezy
- Karolina Smoleńska
Wiernych. Następnie wesołym korowodem
- Nagłośnienie - ks. Krzysztof Rodzinka
ruszyliśmy do świetlicy wiejskiej, gdzie była
- przygotowanie muzyki - Karolina Smoleńska,
zaplanowana dalsza część uroczystości. Na
ks. Krzysztof Rodzinka
początek wystąpił Wojtuś z przedszkola,
- Przygotowanie sceny- odpowiedzialne- Anna
zapraszając
wszystkich
przybyłych
do
Rzeszowska i Elżbieta Oliwko, ławki- Tadeusz
obejrzenia
przygotowanego
przedstawienia.
Na
Michno
początku
wystąpili
najmłodsi,
czyli
- Grill - odpowiedzialny- Tadeusz Michno, Barbara
przedszkolaki
w
przepięknej
scence
o
laurkach
Michno
dla mamy. Następnie uczniowie z kl. 0 i I
- drewno, węgiel- Bogdan Mikrut
- kiełbaski i dodatki- Tadeusz Michno,
przedstawili program słowno- muzyczny. Ładny
- Plakaty- Hanna Myślińska
duet stworzyli Irenka i Arek, a wtórowała im
- Ciasto, kawa, herbata- sprzedaż- Lena Wiercińska,
Martusia. Na koniec wystąpili starsi uczniowie
Agnieszka Szczygieł, Agnieszka Oskorip
naszej
szkoły
w
krótkich
skeczach
- Ciasto pieczenieMałgorzata Gałek, Karolina
pokazujących, ile cierpliwości i miłości
Smoleńska, Anna Rzeszowska, ks. dyrektor, Lena
otrzymujemy od ukochanych mam. Na scenie
Wiercińska, Agnieszka Szczygieł, Dorota Borzęcka,
zadebiutował również Dawid w piosence hipElżbieta Oliwko, Hanna Myślińska
hopowej o mamie, a towarzyszył mu chórek
Wszystkim osobom serdecznie dziękuję
złożony z pięknych głosów najstarszych
uczennic. Akademia zakończyła się chóralnym
odśpiewaniem „Stu lat” dla wszystkich
zebranych mam w świetlicy. Gdy opadły
emocje można było spokojnie zasiąść do stołu,
gdzie czekały już niesamowite przysmaki
przygotowane przez rodziców naszych uczniów.
Uczniowie mnóstwo czasu i emocji włożyli w
przygotowanie tej akademii (jeden z uczniów
odważył się w końcu stanąć na scenie!!!!). to
najlepszy dowód, że Kochamy nasze mamy!

Kochamy Mamy!!!!
Nadszedł maj, a w nim jedno z
najważniejszych świąt na świecie: Dzień Matki!
Jak co roku obchodziliśmy je z wielką „pompą”.
A
ponieważ
uroczystość
Matki
Bożej
Wspomożycielki Wiernych wypadła w sobotę, to
połączyliśmy te dwa święta. I tak w poniedziałek
cała nasza społeczność szkolna przybyła na mszę
św. do naszego kościółka w Polanie. Mszę
celebrował ks. Krzysztof i, jak zwykle,
przygotował świetne kazanie. Uzmysłowił nam,
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X NIEDZIELA ZWYKŁA

– 8.06. 2008

Wstęp do Mszy świętej: Bóg powołuje ludzi, by nieśli Jego miłość światu. Ofiara, którą
składamy, ma być wyrazem naszego zaufania wobec Boga, znakiem ukochania prawdy o Bogu,
który jest miłosierny i przebaczający. Przez nią Bóg nas uświęca, a my idąc w życie niesiemy
ludziom
najwyższe
wartości
dobra
i
życzliwy
stosunek
do
wszystkich.
Miłość nasza jest podobna do chmur na świtaniu i do rosy, która prędko znika. Nim złożymy
naszą dzisiejszą ofiarę, przeprośmy Boga za słabość naszej miłości wobec Niego i ludzi, aby
dostąpić przebaczenia i szczerze wyrazić, że pragniemy Go kochać całym sercem.
1. Dzisiaj przeżywamy 10 Niedzielę zwykłą. Po Mszy św.o godz. 11.00 Zmiana tajemnic żywego
różańca. Nabożeństwo czerwcowe o godz. 18.00.

2. We wtorek (10.06) wspomnienie bł. Bogumiła - biskupa.
3. W środę ( 11.06) wspomnienie św. Barnaby - apostoła.
4. We czwartek (12.06 ) wspomnienie bł. Męczenników Józefa Achillesa Puchały - prezbitera,
Katarzyny Celestyny Faron - dziewicy, Stanisława Starowieyskiego i Towarzyszy.
5. W piątek (13.06.) Wspomnienie św. Antoniego z Padwy – prezbitera i doktora Kościoła.
6. W spbotę (14.06.) wspomnienie bł. Michała Kozala biskupa i męczennika

7. Przez cały miesiąc czerwiec odprawiamy w naszym kościele nabożeństwa czerwcowe – w
dni powszednie po Mszy świętej , a w niedzielę o godz. 18.00.
8. W ubiegłą niedzielę przeżyliśmy piękną uroczystość prymicji naszego rodaka ks. Rafała
Krauze. Było to prawdziwe święto rodzinne naszej Parafii. To że ta uroczystość była
piękna to zasługa jej bohatera ks. Rafała ale także wszystkich parafian. Pragnę wyrazić
serdeczne podziękowania Radzie Parafialnej i komitetowi organizacyjnemu za gotowość i
pomoc w zbiórce pieniężnej oraz Wam Drodzy Parafianie za ofiarność i wszelkie
zaangażowanie się w przygotowanie i przebieg tejże uroczystości. Jest to kolejny dowód że
jeżeli zaangażują się wszyscy to możemy zrobić wiele i mieć z tego satysfakcję. Daliśmy
piękne świadectwo gościom przybyłym na tę uroczystość, za co jeszcze raz serdecznie
dziękuję.
9. W dn.13 – 15. 06. br organizowany jest wyjazd na X Pielgrzymkę Kół Różańcowych do
Częstochowy. Program obejmuje ponadto zwiedzanie Jaskiń Bielskich oraz wędrówkę w
Tatrach Zachodnich. Zabieramy ze sobą śpiwory oraz suchy prowiant. Orientacyjny koszt
took. 150 zł. od osoby. Wyjazd o godz. 7.00 rano w piątek. Powrót w wieczorem w
niedzielę. Zapisy u Ks. Tadeusza i Pana Stanisława Myśliwskiego.
10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Zofii Daniłów i Annie
Rzeszowskiej. Na przyszły tydzień do sprzątania. kościoła prosimy Panie: Helenę Glapa i
Bożenę Wiercińską.

11. Intencje mszalne :
Niedziela (8. 06) - godz. 11.00 + Franciszek Hermanowicz.
Niedziela (15.06) - godz. 11.00 + Czesława Rzeszowska w 2 rocz. śmierci.
W tym tygodniu imieniny obchodzą : Małgorzata Majewska, Małgorzata Łysyganicz,
Antoni Kania, Antoni Myśliński, Jolanta Galica. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w
piątek na godz. 18.00 podczas której modlić się będziemy w ich intencji.
Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy
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