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JJaakk pprrzzeeżżyywwaaćć WWiieellkkii PPoosstt ww rrooddzziinniiee??

Każdy piątek przypomina o śmierci Pana
Jezusa na Krzyżu. Wyrazem pamięci o miłosiernej
miłości Boga jest post piątkowy. W pierwszy piątek
miesiąca skupiamy się wokół Jezusowego Serca,
źródła i znaku miłości. W roku liturgicznym,
szczególnie w Wielkim Poście, rozważamy Mękę
i Śmierć Pana Jezusa, zastanawiamy się nad swoim
życiem, staramy się wprowadzić ograniczenia
i dyscyplinę w nasze codzienne życie, troszczymy
się o to, by atmosfera rodzinna sprzyjała wyciszeniu
i przeżywaniu cierpienia Jezusowego. Ewangeliści
opisują kuszenie Pana Jezusa na pustyni. "Duch
wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni

przebył na pustyni, kuszony przez szatana" (Mk
1 ,12). Pan Jezus odrzucił kuszenie: "Idź precz,

szatanie! " (Mt 4,10); "�ie samym chlebem żyje

człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust

Bożych" (Mt 4,4). Szatan, ojciec kłamstwa, kusi
każdego z nas. Tak jak w raju, podważa nasze
zaufanie do Boga. Zły duch chce, byśmy nie
wierzyli w Bożą prawdę. Sugeruje, że Bóg może się
mylić. Podsuwa nam myśl, że Bóg stawia nam
trudne wymagania i zostawia nas samych. Chce nam
wmówić, że Bóg nie pragnie naszego szczęścia,
a nawet - że Boga nie ma. Szatan kusi nagle,
gwałtownie, by człowieka "zwalić z nóg", albo

stopniowo, podstępnie, by człowiek nawet nie
zauważył, że powoli zmienia myślenie i zostaje
zniewolony przez grzech. Zły duch wykorzystuje
nasze wrodzone słabości i nasze wady, czy nałogi.
Pozostałością grzechu pierworodnego jest
pożądliwość ciała, oczu i pycha żywota. Te same złe
skłonności są ujęte w siedmiu grzechach głównych:
pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiar-
kowanie, gniew, lenistwo. Na nasze postępowanie
wpływa otoczenie, szczególnie środowisko rodzinne.
Bliźni nas mobilizują do dobrego, ale często
naśladujemy ich złe czyny. Zawsze istnieje
niebezpieczeństwo, że usprawiedliwiamy swoje
grzechy postępowaniem innych. "Ja piję, a ty jesteś
kłótliwa"; "ja mało czasu poświęcam dzieciom, a ty
nie dbasz o porządek w domu, nie szanujesz
pieniędzy" - takie i podobne oskarżenia są
wypowiadane w niejednej rodzinie. Pan Jezus mówi:
"Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

�awracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1 ,1 5).
Każdego dnia, szczególnie w rodzinie, trzeba się
nawracać: modlić się wspólnie, przyjąć upomnienie,
przebaczyć, opanować złość. . .

Jakie postanowienie podejmujemy w rodzinie na

Wielki Post?

„„ ��aauucczz mmnniiee,, BBoożżee,, cchhooddzziićć TTwwooiimmii śścciieeżżkkaammii,, pprroowwaaddźź mmnniiee ww pprraawwddzziiee,,
wweeddłłuugg TTwwyycchh ppoouucczzeeńń .. ”” ((PPss 2255,, 44bb.. 55))

Czytania z niedzieli
- Pwt 11 , 18. 26–28,
- Ps 31, 2–4. 17 i 25,
- Rz 3, 21–25a. 28,
- Ps 25,4b. 5,
- Mt 7, 21–27.
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XXXXIIII KKoonnkkuurrss „„OO BBiieesszzcczzaaddaacchh

wwiieemm pprraawwiiee wwsszzyyssttkkoo””

Tegoroczny konkurs
turystyczno - krajoznawczy w
kategorii szkół podstawowych
odbył się w dniach 25-26 lutego
2011 r. w Szkole Podstawowej im.
Ignacego Łukasiewicza Czarnej .
Wzięli w nim udział reprezentanci
7 szkół - z Polany, Ustrzyk
Dolnych (ZSP nr 2), Hoszowa,
Lutowisk, Uherzec Mineralnych,
Krościenka i Czarnej .
Organizatorami imprezy podobnie
jak w poprzednich latach były:
Szkolne Koło PTSM „Besida”
(opiekun – mgr Anna Śmietana),
Szkolne Koło Krajoznawczo
Turystyczne „Biesy” (opiekun –
mgr Elżbieta Kujawa) działające
w Szkole Podstawowej w Czarnej
przy współpracy Zarządu Oddziału
PTSM w Krośnie i Nadleśnictwa
Lutowiska. Testy do eliminacji
oraz zadania do części finałowej
opracowała podobnie jak w ubieg-
łych latach mgr Anna Śmietana.
Naszą szkołę reprezentowało 6
uczniów z klasy IV - Natalia
Caban, Arek Daniłów, Kamil
Karciarz, Nina Smoleńska, Marta
Stępniewska i Irena Zięba.
W pierwszym etapie konkursu
uczniowie pisali bardzo trudny test
krajoznawczy, ale mogli korzystać
z wszelkich pomocy przynie-
sionych ze sobą. Potem wyłoniono
10 najlepszych finalistów. Okazało
się, że jednym z nich była nasza
uczennica Nina Smoleńska. Jakaż
to była radość dla całej repre-
zentacji Polany! Najczęściej
bowiem do finału wchodzą starsi
uczniowie z klas V, VI,
doświadczeni w podobnych kon-
kursach. Tymczasem nasza IV
klasa była na takim konkursie po
raz pierwszy. W finale zawodnicy
byli już zdani sami na siebie
a oceniało ich jury złożone z opie-
kunów grup i gimnazjalistów,
którzy pomagali w przygoto-

wywaniu konkursu. Trzeba było
wykazać się wiedzą z zakresu
Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego i otaczających go Parków
Krajobrazowych - ich przyrody,
architektury, krajobrazu, historii.
Przydatna była wiedza z zakresu
etnografii, kultury, literatury, poezji
bieszczadzkiej a nawet ortografii.
Jednym z elementów finału był
popis krasomówczy tzn.: każdy
z uczestników musiał opowiedzieć
jedną z bieszczadzkich legend.
Nasza finalistka zdobyła w tej
konkurencji maximum punktów!
Nie było to łatwe zadanie
zwłaszcza że prócz jury z przewo-
dniczącym panem Januszem
Karnatem z Nadleśnictwa
Lutowiska finałowi przypatrywali
się zapro-
szeni
goście:
Wójt
Gminy
Czarna
Marcin
Rogacki,
Grzegorz
Ćwieluch
z
Nadleśnictwa Lutowiska, Grzegorz
Chudzik – naczelnik
Bieszczadzkiej Grupy GOPR,
Tadeusz Oszer- prezes Oddziału
Bieszczadzkiego PTTK.
Konkurs zakończono wręczeniem
dyplomów i nagród wszystkim 10
finalistom, wśród których byli
uczniowie z pięciu szkół.
Zwyciężczynią tegorocznego
konkursu została Barbara Tkacz
reprezentująca ZSP w
Lutowiskach. Kolejne miejsca
zajęli: II - Maciej Skuza - ZSP
Lutowiska , III-Wojciech Pełdiak-
ZSP Lutowiska, IV - Karolina
Sadowska- ZSP Uherce Mineralne,
V- Dagmara Wronowska- SP
Czarna, VI- Remigiusz Kunasz-
ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne, VII-
Anna Ziembikiewicz- ZSP nr 2
Ustrzyki Dolne, VIII- Daria

Prędki- ZSP nr 2 Ustrzyki Dolne,
IX- Nina Smoleńska- SP Polana,
X- Katarzyna Rozczyńska- SP
Czarna. Dzięki sponsorom nagrody
były cenne i wspaniałe - sprzęt
turystyczny oraz książki, mapy
i przewodniki- każdy z finalistów
został solidnie nimi obdarowany.
Dyrektor SP w Czarnej Anna
Łysyganicz wręczyła także piękne
nagrody- głownie wydawnictwa
BPN dla nauczycieli i opiekunów
grup. Dodatkową niespodzianką
była nagroda- plecak ufundowany
przez UG Czarna dla najmłod-
szego uczestnika w konkursie,
którym okazała się nasza
uczennica Marta Stępniewska!
Tegoroczną edycję konkursu
wsparli: Urząd Gminy Czarna,

Urząd Miasta
i Gminy
Ustrzyki
Dolne,
PGNiG
Oddział
Sanok,
Bieszczadzki
Park
Narodowy,
Nadleśnictwo

Lutowiska, Pani Wiesława
Pelczarska oraz Polskie Towa-
rzystwo Schronisk Młodzieżowych
Zarząd Oddziału w Krośnie ze
środków pozyskanych na edukację
ekologiczną z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszo-
wie. Społecznie pracowali
uczniowie Gimnazjum im. prof.
Stefana Myczkowskiego w
Czarnej , którzy uczestniczyli w
ocenianiu testów, prowadzili
poszczególne konkurencje w
części finałowej , weszli w skład
jury konkursu oraz pomagali w
sprawach porządkowych. To dzięki
ich pracy i zaangażowaniu konkurs
przebiegał tak sprawnie. W sobotę
rano uczestnicy konkursu wzięli
udział w pokazie slajdów na temat
bioróżnorodności prowadzonych



MMAASSZZ CCZZAASS??

Samotność ludzka jest
największą chorobą dzisiejszych
czasów. Panuje przeświadczenie,
że jest nieszczęściem. Naturalnie,
byłaby nieszczęściem, gdyby nie
było Pana Boga. Jeśli On jest —
samotność jest szczęściem. Czło-
wiek może poświęcić Bogu czas
i choćby na chwilę oderwać się od
spraw, od ludzi, by być z Nim
tylko sam na sam. Największą
pokusą, jaką szatan dzisiaj dręczy
człowieka, jest wmawianie w

niego, że nie ma czasu dla Pana
Boga: „Masz przecież troje dzieci,
książkę do przeczytania. . .”. Czas
dla Pana Boga zawsze musi się
znaleźć. Choćby na najmniejszą
chwilę w ciągu dnia można — tak
jak Jezus — nawet odejść od
najbliższych, których kochamy.
Musimy znaleźć moment spotkania
z samym Bogiem, by przemyśleć
swoje życie, działania, spotkania z
ludźmi. W języku hebrajskim
liczby, poza dosłownym znacze-
niem, miały jeszcze znaczenie
symboliczne. Liczba czterdzieści

mogła symbolizować zadanie
trwające długo, nawet dłużej niż
czterdzieści dni. Przez cały ten
czas Jezus był kuszony, nie tylko
pod koniec pobytu na pustyni,
kiedy był głodny i zmęczony. I my
stale jesteśmy kuszeni; diabeł chce
w nas wmówić, że nie mamy
czasu.

Wielki Post powołuje nas
do tego, byśmy znaleźli czas na
rekolekcje, mieli wreszcie czas dla
Pana Boga. Nieprawda, że czasu
nie ma. Jest. My zaś musimy
starać się go odnaleźć.

ks. Jan Twardowski
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przez Annę Dymarczyk i Marcina
Łysyganicza, młodych ekologów,
którzy przyjechali z Krakowa.
Oprócz uczestników konkursu
udział w nich wzięli również
członkowie drużyny zuchowej
z Polany oraz zainteresowane
tematem dzieci z Czarnej . W środę
na słówku nauczycielka Hanna
Myślińska, która przygotowywała
uczniów do konkursu pogratu-
lowała Ninie i wręczyła jej

dyplom oraz podziękowała
wszystkim za udział zachęcając
równocześnie do startu w roku
przyszłym i kolejnych latach.
Przypomniała, że w latach poprze-
dnich Polana także odnosiła
sukcesy w konkursie „O
Bieszczadach wiem prawie
wszystko” jak również w
kolejnym konkursie „OMTTK” –
Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno - Krajozna-

wczy na który to konkurs na
szczeblu powiatowym nasza
szkoła wybiera się w kwietniu.
Wezmą w nim udział uczniowie
z klas V i VI oraz w nagrodę jako
finalistka konkursu „O Bieszcza-
dach wiem prawie wszystko”
Nina Smoleńska reprezentująca
klasę IV.

Karolina Smoleńska

NNoowwaa wwyykkłłaaddzziinnaa
ww pprrzzeeddsszzkkoolluu!!

Ksiądz proboszcz
Stanisław Gołyźniak - wielki
przyjaciel przedszkola podarował
nam nową, kolorową wykładzinę.
Przydaje się ona podczas zajęć
z gimnastyki korekcyjnej z
elementami tańca prowadzonymi
przez Dominikę Podstawską oraz
do innych zajęć. Dzieci mogą

bezpiecznie wykonywać na niej
ćwiczenia. Przedszkolaki w
podziękowaniu zaprosiły naszego
proboszcza na pączka i herbatkę
w tłusty czwartek oraz wręczyły
piękny bukiet
wiosennych
kwiatów
wykonanych z
brystolu. Niech
to będzie zwia-
stun wiosny

przypominający księdzu nasze
radosne dzieciaki.
W imieniu przedszkolaków oraz
kadry bardzo dziękuję za ten miły
i niezwykły prezent.

Karolina Smoleńska

Koordynator Przedszkola

OOggłłoosszzeenniiee
Świetlica wiejska w Polanie zaprasza na Dzień Kobiet w Polanie - imprezę tylko dla Pań!

We wtorek 8 marca w godzinach 19 - 24.
W programie karaoke. Każda z Pań przynosi coś ze sobą (własny „bufet”).

Obowiązuje element kwiatowy - strój lub dodatki. Wstęp wolny.
Zapraszamy serdecznie.



1. Długi tegoroczny Karnawał dobiega końca. W tym tygodniu, dokładnie 9 marca, mamy Środę
Popielcową. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem
naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze
Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko,
co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem
grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża,
który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu,
wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na
owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową Msza
Święta w naszym kościele o godz. 1 7.00

2. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy, a polegający
na powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy
zjeść trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych
obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy
obowiązuje od 14. do 60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w praktykę postu
wprowadzać także tych, którzy nie są do niego zobowiązani.

3. Od Środy Popielcowej do niedzieli trwały będą Kwartalne Dni Modlitw o Ducha Pokuty.
Wielki Post powinien być naznaczony naszą współpracą z Bogiem, który „daje nam siłę
zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).

4. Jednocześnie przez cały Wielki Post będzie trwała wielka akcja trzeźwościowa. W tym roku
wszelki trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich
sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby.

5.W głębokim przeżywaniu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa wielkopostne. W każdy
piątek o godz. 1 7.30 z Chrystusem i Jego bolejącą Matką będziemy przemierzali Drogę
Krzyżową. A w niedziele o godz. 1 7.00 będziemy rozpamiętywać Mękę Pańską podczas
Gorzkich Żali. Gorąco zapraszam wszystkich Parafian na te nabożeństwa: dzieci, młodzież
i dorosłych!

6.We wtorek, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet! Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich
kobietach.

7.W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu zapraszamy na wspólną modlitwę członków
Róży św. Józefa.

8. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom; Kostańskiej Małgorzacie
i Borzęckiej Grażynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Krowiak Zofię i Caban Annę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
IX �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Katarzyna Hermanowicz, Grzegorz Chmiel.

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 7:00

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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