
TYGOD�IK PARAFII

pw. PRZEMIE�IE�IA PAŃSKIEGO W POLA�IE
ROK XXI 2013 �R 11 (716)

1 7 marca 2 0 13 r.
V �IEDZIELAWIELKIEGO POSTU

rok C

„„ ��aawwrróóććcciiee ssiięę ddoo BBooggaa wwaasszzeeggoo,,
OOnn bboowwiieemm jjeesstt łłaasskkaawwyy ii mmiiłłoossiieerrnnyy.. ”” ((JJ 1122,, 11 33))

Czytania z niedzieli
- Iz 43, 16-21 ,
- Ps 126, 1-2ab. 2cd i 4. 5.6,
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Św. Józef - oblubieniec Maryi i zarazem prosty
rzemieślnik, daje nam przykład pracy połączonej
z modlitwą i życiem rodzinnym. II Polski Synod
Plenarny w dokumencie Powołanie do życia
w małżeństwie i rodzinie przypomina: „Ciche życie
Józefa, Maryi i Jezusa w Nazarecie wskazuje, jak
rodzice i dzieci mogą jednoczyć się z Bogiem na
najbardziej codziennych drogach, jak codzienność staje
się szkołą Ewangelii i wprowadza na drogę uświęcenia.
Od Świętej Rodziny czerpiemy lekcję życia rodzinnego,
jego ewangelicznej prostoty i świętości. Od Rodziny
z Nazaretu bierzemy też przykład gorliwej pracy
zawodowej i domowej”.
Michael Tillmann zauważa, że „Józefa zwykle
przedstawia się jako starca - z dala, na marginesie, od
dobra i zła. Obraz ten pozbawia go nieomal wszelkiego
znaczenia. Mogę jednak sobie wyobrazić Józefa żwawo
wymachującego siekierką ciesielską, żeby rozwalić owe
ramy, w które go wtłoczono. Wtedy znowu mógłby ożyć
dla nas, i to jako wzór wielkopostny. Józef bowiem
zrezygnował ze swoich planów życiowych i był
posłuszny Bogu, który wciąż znienacka ingerował
w jego życie. Mówiąc językiem współczesnym: Józef
zrezygnował z samorealizacji. I tak «stary, poczciwy»
Józef okazuje się prowokatorem wobec obecnych

czasów”. Nie jest więc papierowym bohaterem, ale
rzeczywistym patronem na trudne czasy.
Bóg powierzył młodość naszego Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa, i Matkę Bożą wiernej straży św. Józefa
z Nazaretu, który był sługą wiernym i roztropnym. Dziś
uznawany jest za opiekuna całego Kościoła, patronuje
wielu wspólnotom kościelnym i setkom parafii, ktore
mogą chlubić się tym, że mają „mocnego” patrona.

List do św. Józefa
Józefie o dłoniach ciężkich od struga
Z twarzą dotkniętą zmarszczką pracy

Cichy jak lilii białej kwiat
Pod osłoną nocy uciekasz

Od złych ludzi

Gorący piasek pustyni parzy stopy
Osiołek w wolnym tempie zbawienia
Zmierza gdzie gwiazda rozbłyśnie

Głos zwierząt
Stajnia uboga

Gdzie płacz Dziecka
I Matka radosna!

Ks. Stanisław Dubiel

„ O święty Józefie (. . . )
�iech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką,

że nie są samotni w swej pracy (. . . )”

(Modlitwa do św. Józefa)
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W dniu 1 marca nasze szóstoklasistki Marta
Stępniewska i Nina Smoleńska wzięły udział w kon-
kursie „O Bieszczadach wiem prawie wszystko” orga-
nizowanym w szkole podstawowej w Czarnej . Konkurs
odbywał się już po raz 24. Do udziału w konkursie
zgłosiło się pięć szkół - SP z Zespołu Szkół Salezjań-
skich z Polany pod opieką p. Hanny Myślińskiej i
Karoliny Smoleńskiej , SP z Zespołu Szkół Publicznych
nr 2 w Ustrzykach Dolnych wraz z p. Andrzejem
Rybskim, SP im. Wincentego Pola w Lesku pod opieką
p. Bożeny Bobuli, SP im. Wojsk Ochrony Pogranicza
w Lutowiskach z p. Małgorzatą Federowicz i drużyna
z SP w Czarnej , przygotowana przez p. Annę Śmietanę.
Wszyscy uczestnicy konkursu dostali już na starcie
bogaty zestaw materiałów edukacyjnych. Następnie
wszystkich przywitała dyrektor SP w Czarnej pani Anna
Łysyganicz. Konkurs składał się jak zawsze z dwóch
etapów; pierwszy polegał na rozwiązaniu testu, na co
uczestnicy mieli godzinę zegarową i mogli korzystać
z wszelkich pomocy - przewodników, map, a nawet
z własnych notatek. Wydaje się to może proste, ale
naprawdę niełatwo rozwiązać wszystkie zadania
w godzinę! Pomoce były dostępne owszem, ale trzeba
jeszcze wiedzieć gdzie i jak szukać odpowiedzi! Po
sprawdzeniu testów wyłoniono najlepszą dziesiątkę,
która przeszła do finału. Wśród niej byli uczestnicy ze
wszystkich szkół biorących udział w tegorocznej edycji
konkursu. Znalazły się w nim obie nasze uczennice
Marta i Nina! Finalistów oceniało jury złożone
z dorosłych i młodzieży gimnazjalnej z Gimnazjum im.
Prof. Stefana Myczkowskiego w Czarnej . Nad
wszystkim czuwał sędzia główny, którym w tym roku
był p. Grzegorz Ćwieluch reprezentujący Nadleśnictwo
Lutowiska. Część finałowa konkursu miała jak zawsze
charakter otwarty, odbywała się w obecności wszystkich
uczestników, opiekunów, rodziców oraz zaproszonych
gości. Wśród zaproszonych gości byli: pani Małgorzata
Bartnik – z-ca wójta Gminy Czarna, pani Lucyna
Sobańska wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej , panowie
Janusz Karnat i Grzegorz Ćwieluch z Nadleśnictwa
Lutowiska, proboszcz tutejszej parafii ks. Andrzej
Majewski, pani Danuta Kornaga - dyrektor Gimnazjum
w Czarnej . Pani dyrektor Łysyganicz szczerze ucieszyła
się z obecności pani Lucyny Sobańskiej , która jest
pomysłodawczynią tego wspaniałego konkursu, i która
przez wiele lat organizowała go w szkole w Stefkowej ,
gdy była jej dyrektorem. Niespodzianką były upominki
przywiezione przez panią Lucynę dla wszystkich fina-
listów a były to filmy o Bieszczadzkim Parku Naro-
dowym.

Finaliści, którzy zdobyli największą ilość punktów
w testach zmagali się w bardzo trudnych konkurencjach
- musieli wykazać się szczegółową znajomością historii,
przyrody bieszczadzkiej , koloru szlaków, dawnych
sprzętów gospodarskich a nawet piosenkami z kręgu
poezji śpiewanej i nie tylko. Byłoby to zadanie może
łatwe dla ich rodziców, ale nie dla uczniów podsta-
wówki! Poza tym jak zwykle obowiązkowym punktem
finału był popis krasomówczy, w którym uczestnicy
najczęściej przedstawiali przed publicznością jedną
z bieszczadzkich legend oraz zadanie z mapą, w którym
w ciągu jednej minuty! trzeba było znaleźć na mapie
wylosowany szczyt, potok i miejscowość. To również
nie było łatwe zadanie!
Zwyciężczynią tegorocznego konkursu została Kinga
Miszczak - uczennica ZSP nr 2 w Ustrzykach Dolnych.
II miejsce zajęła - Marcelina Jankowska z Leska, III -
Nina Smoleńska z Polany, IV - Kinga Podgórska
z Leska, V - Bartosz Pełdiak z Lutowisk, VI - Dominika
Wronowska z Czarnej , VII - Elwira Osękowska
z Czarnej , VIII - Wiktoria Kochanowicz z Lutowisk, IX
- Marta Stępniewska z Polany i X - Marcin Steciuk z SP
w Czarnej . Pięcioro najlepszych zostało zaproszonych
do wzięcia udziału w konkursie dla gimnazjalistów,
który odbył się 8 marca również w Czarnej .
Brawo dla Niny i Marty! Obie z panią Hanią byłyśmy
z nich bardzo dumne!
Wszyscy finaliści wykazali się wysokim poziomem
przygotowania i zostali nagrodzeni wieloma bardzo
cennymi nagrodami rzeczowymi, które ufundowane
zostały przez: Nadleśnictwo Lutowiska, Nadleśnictwo
Ustrzyki Dolne, PGNiG Oddział Sanok, Bieszczadzki
Park Narodowy, Urząd Gminy Czarna, Urząd Gminy
Lutowiska, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach
Dolnych oraz Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych Zarząd Oddziału w Krośnie ze środków
pozyskanych na edukację ekologiczną z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie. To wspaniałe, że wciąż mamy
instytucje wspierające tak mądre, edukacyjne konkursy.
W przygotowaniu i przebiegu konkursu pomagali
uczniowie Gimnazjum im. prof. Stefana
Myczkowskiego w Czarnej Górnej , którzy prowadzili
poszczególne konkurencje w części finałowej , stanowili
jury konkursu oraz pomagali w sprawach porządko-
wych. Podziękowania należą się również p. Annie
Śmietanie i p. Wojciechowi Kowalskiemu - nauczy-
cielom SP w Czarnej , którzy zaangażowali się w spra-
wne przeprowadzenie konkursu. Po części finałowej
konkursu oraz następnego dnia odbyła się jeszcze
impreza towarzysząca, czyli impreza na orientację -
„InO Tour de Bieszczady” przygotowana przez pana
Andrzeja Rybskiego, w której wzięli udział jedynie
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uczniowie z Ustrzyk Dolnych i z Czarnej .
Zachęcam do udziału w kolejnych edycjach konkursu
naprawdę warto, jest to wspaniała przygoda, okazja do
integracji z uczniami innych bieszczadzkich szkół,

możliwość sprawdzenia swojej wiedzy a także okazja
zdobycia cennych nagród.

Karolina Smoleńska

RReekkoolleekkccjj ee wwiieellkkooppoossttnnee ww sszzkkoollee

Rekolekcje to okres, w którym głębiej
zastanawiamy się nad sobą i nad swoim życiem, a także
czas wyciszenia i pokuty, gdy uczymy się roztropności.
Na te szczególną okazję, dnia 11 marca, odwiedził nas
ks. Tomasz Latoszek, który poprowadził lekcje i nauki.
Ks. Tomasz nawoływał nas, abyśmy uczyli się modli-
twy, bo kto się należycie modli, nie może kłamać
i krzywdzić innych. Kierował on także pytania do
zebranych dotyczące pojęcia wolności, np.: czy wolna
jednostka musi przestrzegać nakazów i zakazów?
Poszczególni uczniowie twierdzili, że zakazy i nakazy
muszą być, bo inaczej byłoby bezprawie i anarchia.
Ponadto, ks. Tomasz dodał, że aby być wolnym nie
można robić tego, czego się chce, lecz postępować tak,

aby nie krzywdzić innych. Mogliśmy także wypróbo-
wać swoje talenty wokalne ucząc się pieśni Jesus jest
tu, śpiewanej przy gitarowym akompaniamencie. W
dalszej części najmłodsi uczniowie (kl. 0-5 SP) wzięli
udział w lekcji plastyki i jako zadanie mięli namalować
pojazd (niebolot), który może nas zabrać do nieba.
Skończone prace uczniów zostały docenione przez ks.
Tomasza, który w rezultacie wszystkim artystom przy-
dzielił pierwsze miejsca. Na zakończenie odbyła się
Msza św., podczas której poruszana była kwestia wiary,
która gdy jest wielka, może góry przenosić. Okres re-
kolekcji to czas, który przygotowuje nas do największe-
go święta wszystkich chrześcijan – Wielkiejnocy
i sądzę, że niejeden uczeń wrócił do domu pozytywnie
odmieniony i z nastawieniem, aby stać się lepszym.

Radosław Pasławski

KKoonnkkuurrssyy mmaatteemmaattyycczznnee ww sszzkkoollee

W naszej szkole regularnie odbywają się kon-
kursy matematyczne zarówno ogólnopolskie jak i klaso-
we. W ostatnim czasie miały miejsce cztery takie kon-
kursy: Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Pingwin”,
klasowe konkursy „Pola wielokątów” w klasie VI,
„Geniusz matematyczny” w klasie IV oraz Ogólnopolski
Konkurs Logicznego Myślenia.

Konkurs „Pingwin” odbył się w listopadzie,
uczestniczyli w nim z klasy IV – Sebastian Koncewicz
oraz Joanna Stępniewska. Uczniowie byli do tego kon-
kursu wcześniej przygotowywani poprzez rozwiązy-
wanie dodatkowych zadań i udział w lekcjach „konkur-
sowych”. Wyniki dotarły do naszej szkoły w lutym.
Joanna Stępniewska zajęła 17 miejsce, Sebastian
Koncewicz – 35. Warto tutaj podkreślić, iż był to
konkurs o zasięgu krajowym, brało w nim udział 1616
uczniów z klas czwartych, zatem miejsce 17 i 35
naszych uczniów jest bardzo dobrym wynikiem.

Podczas klasowego konkursu „Pola wielokątów”
uczniowie klasy VI musieli wykazać się wiedzą teorety-
czną i praktyczną dotyczącą pól figur płaskich, należało
nie tylko znać i podać konkretny wzór, ale także umieć
go zastosować w sytuacji problemowej . Test składał się
z 30 zadań o trzech stopniach trudności. Cały konkurs
trwał 40 minut. Zwyciężył ten kto zdobył najwyższą
liczbę punktów, a była to Marta Stępniewska, na miejscu
drugim uplasowała się Irena Zięba, na miejscu trzecim

Witold Piotrowicz.
W klasie IV odbył się konkurs „Geniusz mate-

matyczny”. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 30
zadań o różnym stopniu trudności. Mogli wykazać się
wiedzą zdobytą nie tylko podczas lekcji matematyki, ale
także na lekcjach dodatkowych i w życiu codziennym,
gdyż zadania obejmowały m.in. arytmetykę, geometrię
oraz matematykę na co dzień. Najwyższą liczbę
punktów i zarazem pierwsze miejsce zdobyła Joanna
Stępniewska, drugie Sebastian Koncewicz, trzecie
Wiktoria Borzęcka.

1 3 marca br. w naszej szkole odbył się Ogólno-
polski Konkurs Logicznego Myślenia. Do udziału
w konkursie wystarczyły jedynie umiejętności rozwią-
zywania zadań logicznych, łamigłówek i rebusów.
Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Borzęcka,
Aleksandra Oskorip, Karolina Oskorip, Nina
Smoleńska, Marta Stępniewska. Powyższa grupa uczen-
nic podeszła odpowiedzialnie do udziału w konkursie
i od dłuższego czasu ćwiczyła umiejętność logicznego
myślenia rozwiązując różnego typu zadania logiczne.
Test konkursowy składał się z 26 zadań, na jego
rozwiązanie uczestnicy mieli 55 minut. Wszystkie prace
konkursowe zostały odesłane do organizatora. Na
wyniki już z niecierpliwością czekamy.

Wszystkim zwycięzcom i uczestnikom serdecznie
gratulujemy odwagi w zmierzaniu się z wyzwaniami

jakie stawia matematyka!
Bernadetta Szkarłat



1. Od dzisiejszej , piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego.
Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski
przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru
pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu Męki
Pańskiej , stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich
Żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych
pięknych nabożeństwach.

2. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej . Dopiero serce
pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych
dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej , ma
szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii
i solidarności.

3.We wtorek, 1 9 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła
powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo
Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty
parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności,
codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto
zwracać się o pomoc do świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy wtorek
szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji
odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem
polecać wszystkich konających.

4. Przyszła niedziela, 24 marca, będzie już Niedzielą Męki Pańskiej , Niedzielą Palmową. Jej
liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni
Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy Męki
i Zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki
wierzbowe, które będą przypominały jerozolimskie palmy, słane pod stopy wjeżdżającego do
Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

5.W piątek o godz. 1 6.00 na Cmentarzu rozpoczniemy Drogę Krzyżową.

6. Za sprzątanie Kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Szczygieł Agnieszce i Faran
Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Stępniewską Annę i Kania Monikę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
V �IEDZIELAWIELKIEGO POSTU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Zbigniew Hermanowicz, Zbigniew Ahn, Zbigniew Łysyganicz, Patryk Koncewicz,
Bogdan Mikrut, Bohdan Tarnawski. Bogdan Ścibor, JózefDaniłów, JózefGranat,
JózefMyłek, JózefOskoryp, JózefPawełkiewicz, JózefPisarski, Józefa Krakowska,

Józefa Mikrut, Józefa Krakowska, Bogusław Koncewicz.
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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