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Znak rozpoznawczy

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Kiedy przychodzi moment, aby pożegnać się ze
swoimi bliskimi, to nie ma już czasu na jakieś zbędne słowa. Mówi się wówczas tylko to, co jest naprawdę najważniejsze, żywiąc nadzieję, że wypowiadane słowa pozostaną na trwałe w pamięci i sercu bliskiej osoby. Ma to być
swoisty testament duchowy. Tak właśnie Jezus żegna się
ze swymi uczniami, których nazywa dziećmi, aby łatwiej
mogli przyjąć Jego ostatnie pouczenie. Świadom, że nadchodzi godzina, dla której przyszedł, daje im nowe przykazanie. Jego uczniowie Mają się wzajemnie miłować.
Odtąd miłość będzie nie tylko ich znakiem rozpoznawczym, ale również naśladowaniem i uobecnieniem Jezusa,
za którym jeszcze nie mogą się udać, a sam Bóg dozna
przez to chwały.
Jezu, Twoje przykazanie miłości jest rzeczywiście
nowe. Mam kochać nie tylko nade wszystko, z całych sił
i jak siebie samego. Mam miłować tak, jak Ty umiłowałeś
mnie, czyli do końca.

W tym numerze:
Obchody 1050-lecia
Chrztu Polski
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Wyjazd kl. III Gimnazjum
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Daję wam przykazanie nowe,
abyście
się
wzajemnie
miłowali,
jak Ja was umiłowałem.”
(J 13, 34 )
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Obchody 1050-lecia Chrztu Polski w Polanie

Mieszko I
i Dobrawa

Przyjęcie chrztu
przez Mieszka I

16.04.br.
mieszkańcy
Polany
i zaproszeni goście
wzięli udział w obchodach, tak ważnego jubileuszu dla naszej
państwowości, 1050lecia przyjęcia chrztu
przez księcia Polan –
Mieszka I. 1050 lat
temu staliśmy się
chrześcijanami,
co
miało i ma nadal kolosalne znaczenie w naszym rozwoju jako
społeczność,
naród
i państwo.
Obchody rozpoczęły się Mszą Św.,
odprawioną w intencji
Ojczyzny.
Kazanie
wygłosił ks. Jarosław
Wnuk, który bardzo
klarownie, przybliżył
nam tło historyczne
tych ważnych wydarzeń, będących początkiem naszego państwa.
Po Mszy Św. wszyscy
udaliśmy się do świetlicy wiejskiej gdzie
obejrzeliśmy spektakl
pt.: ,,I tak zaczęła się
Polska”, zagrany przez
uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Polanie.
Przed rozpoczęciem widowiska, ks.
dyrektor - J. Wnuk,
przywitał zgromadzonych, w tym bardzo
licznych gości z poza
Polany, m.in.: pana
wójta gminy Czarna –
Bogusława Kochanowicza oraz starostę
bieszczadzkiego – pana Marka Andrucha.
Następnie zgasły

światła, a na dużym
ekranie zobaczyliśmy
kilkuminutową prezentację przybliżającą wydarzenia z roku 966.
Po tym wstępie, na
scenę zaczęli wkraczać
aktorzy. A odgrywanych zdarzeń i postaci
było wiele: spotkanie
posłów od Mieszka I
z księciem Czech –
Bolesławem Srogim,
zaślubiny Mieszka I
z Dobrawą – córką
Bolesława, symboliczne obalenie bożków
pogańskich,
i wreszcie chrzest
Mieszka I dokonany
przez biskupa Jordana.
Młodzi aktorzy poradzili sobie świetnie,
stwarzając
niezapomniane kreacje. I tak:
w postać Mieszka I
wcielił się Piotr Wierciński, piękną Dobrawę odegrała Karolina
Oskorip, księcia Bolesława Srogiego – Marta Stępniewska, dostojnego biskupa Jordana
– Hubert Caban, wojami Mieszka I zostali –
Mateusz Caban i Sebastian
Koncewicz,
a dróżkami Dobrawy
były: Milena Froń, Zosia Myślińska, Wiktoria Borzęcka, Ola
Oskorip, Jowita Fundakowska i Klaudia
Krakowska; narratorem całości była postać Galla Anonima,
którą odegrał Wojtek
Herma–nowicz.
Całość uświetniła swoim
wokalnym występem,
Irena Zięba, której

śpiew
zachwycił
i wzruszył wielu na
widowni.
Należy
wspomnieć o Asi Stępniewskiej, która była
operatorem
światła
podczas całego występu.
Widowisko teatralne, a takiego wydarzenia byliśmy świadkami, tworzą nie tylko
aktorzy. Bardzo ważne
są: scenariusz, reżyseria, scenografia, stroje
oraz muzyka. Wszystkie te elementy zostały
dopracowane na najwyższym poziomie, co
w efekcie stworzyło
przepiękny spektakl.
Cały ogrom pracy przy
tworzeniu scenariusza
i reżyserowaniu całości, włożyła pani Dominika
Podstawska,
wspierana ogromnym
doświadczeniem przez
panią Marię Faran,
inicjatorkę wielu historycznych
przedsięwzięć w naszej miejscowości. Scenografię
i stroje dla aktorów
zaprojektowała i wykonała pani Anna
Dziubeła, dzięki której
mogliśmy
przenieść
się, choć na chwilę, do
prawdziwego teatru.
Nie może zabraknąć
zaakcentowania niezwykle trafnie dobranej muzyki, która dopełniła całości, co wielu gości podkreślało i
gratulowało. To też
jest zasługą pani Dominiki.
Tym trzem Paniom
należą się największe
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podziękowania. Dzięki
nim, byliśmy świadkami
wspaniałego wydarzenia
w naszej Polanie.
Po
spektaklu
można było zwiedzić
izbę ,,Polańskie Zbiory
Historyczne”, znajdującej się obok sali widowiskowej, po której
oprowadzała kustoszka
naszego małego muzeum, pani Maria Faran,
a także porozmawiać
przy ciastku, kawie
i herbacie.
Podziękowania
należą się również pi-
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szącej te słowa, za pomoc w organizacji całości obchodów, pani Bernadetcie Szkarłat – za
projekt i druk plakatów
i zaproszeń, pani Urszuli Plezia, dyr. GOK-u
w Czarnej – za organizację bufetu, mamom
naszych uczniów za
pyszne ciasta: L. Wiercińskiej, A. Hermanowicz, B. Pałka, A. Krakowskiej, A. Caban, M.
Kostańskiej, A. Oskorip.
Za wsparcie finansowe
obchodów
dziękujemy: Radzie Ro-

dziców przy ZSS w Polanie, oraz ks. proboszczowi St. Gołyźniakowi .
Dziękujemy
również za wypożyczenie nagłośnienia z parafii w Czarnej – ks. proboszczowi Janowi Bróż.
A po całym tym,
jakże pozytywnym zamieszaniu, świetlicę posprzątały panie: L. Wiercińska, D. Podstawska,
A. Caban, H. Myślińska
oraz Kacper Podstawski.
Hanna Myślińska

Wyjazd klasy III Gimnazjum na Kalwarię Pacławską
i do Przemyśla
W piękny, słoneczny dzień - 5
kwietnia - korzystając
ze zmiany organizacji
zajęć
edukacyjnych
spowodowanych
Sprawdzianem szóstoklasisty - klasa III
Gimnazjum wybrała
się na wiosenną wycieczkę. Celem wyjazdu było m.in.: uzupełnienie obowiązkowego
programu nauczania,
wzbogacenie procesu
dydaktyczno – wychowawczego, kształtowanie kultury wypoczynku dzieci i młodzieży,
poznanie
nowych
miejsc, regionów, ich
historii i kultury, propagowanie sportu i turystyki,
poszerzanie
wiedzy historycznej,
geograficznej, uczenie
się
współdziałania
w grupie.

Wyjazd rozpoczęliśmy o godz. 8:00,
z Polany udaliśmy się
w stronę Przemyśla.
Pierwszym punktem
programu była wizyta
w Sanktuarium Męki
Pańskiej i Matki Bożej
Kalwaryjskiej w Kalwarii
Pacławskiej.
Tam całą klasą wstąpiliśmy do Sanktuarium,
by modlić się o światło
Ducha św. na czas egzaminów gimnazjalnych i wybór dobrej
szkoły średniej. Po wizycie w sanktuarium
wybraliśmy się na spacer po Kalwarii. Wędrując jedną ze ścieżek
weszliśmy na wieżę
widokową. Z platformy obserwacyjnej dostrzegliśmy
kaplice
dróżkowe, miejscowości położone w okolicy

Kalwarii Pacławskiej,
a także obszary znajdujące się na terytorium Ukrainy. Po zakończeniu wizyty na
Kalwarii udaliśmy się
do Przemyśla. Tam
zwiedzaliśmy Muzeum
dzwonów i fajek z rewelacyjnym tarasem
widokowym, z którego
mieliśmy okazję zobaczyć panoramę Przemyśla. Po tej historyczno - geograficznej
uczcie udaliśmy się
spacerkiem do lodziarni, a po niej, by spalić
dopiero co nabyte kalorie poszliśmy w kierunku toru saneczkowego. Tam odważnie
zjeżdżaliśmy
równo
z wiatrem. Po zakończeniu
przejazdów
udaliśmy się na spacer
po Kopcu Tatarskim

W Muzeum
dzwonów i fajek

i okolicznym parku.
Całą wizytę zakończyliśmy symbolicznym
obiadem w kebab—
barze.
Wyjazd uważamy za udany, a ks. proboszczowi Stanisławowi Gołyźniakowi bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony
nam czas i służenie
samochodem.
Bernadetta Szkarłat

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA
WIELKANOCNA
Rok C
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1.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym, byśmy się
wzajemnie miłowali. W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan.
Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.

2.

Przeżywamy dziś już ostatnią niedzielę kwietnia, która według programu duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za
Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza
wspólna modlitwa owocuje większą rozwagą i mądrością w czasie
naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży, tym
bardziej że coraz cieplejsze dni zachęcają do organizowania wycieczek. Starajmy się być bezpiecznymi użytkownikami dróg i pojazdów mechanicznych. Składane ofiary przeznaczymy na wsparcie naszych misjonarzy, zwłaszcza na środki transportu dla nich
(organizatorem tego dnia jest Miva Polska – stowarzyszenie na rzecz
misyjnych środków transportu).

3.

Jutrzejsze święto Świętego Marka Ewangelisty to tradycyjny dzień
modlitwy o urodzaje. Chociaż dopiero w przyszłym tygodniu przeżywać będziemy specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące, chciejmy w naszej osobistej modlitwie prosić dobrego Boga,
by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby przyniosły one obfity
plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

4.

Zachęcamy i zapraszamy do modlitwy w intencji Europy w dniu
święta patronki naszego kontynentu, Świętej Katarzyny Sieneńskiej.
Naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego
i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane
w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

5.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy miesiąc maj. W naszej polskiej
tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego
dnia po Mszy Świętej, będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze
śpiewem litanii loretańskiej.

6.

1 maja (niedziela), od godz. 9:00 trwał będzie ,,Kiermasz kwiatowy”
przy Świetlicy Wiejskiej w Polanie, podczas którego prowadzona
będzie sprzedaż: roślin ozdobnych, rozsad warzywnych, przetworów,
serów. Dochód z kiermaszu zasili konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół Salezjańskich w Polanie, z którego środki wspomagają pracę szkoły. Zwracamy się z prośbą do Pań o przygotowanie sadzonek,
które będą odbierane w sobotę (dzień przed kiermaszem) przez p.
Hannę Myślińską i p. Lenę Wiercińską. Organizatorem kiermaszu
jest Rada Rodziców przy ZSS w Polanie.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Grzegorz Borzęcki, Katarzyna Mikrut.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

