
 Bóg zna nas wszystkich po imieniu. Dla Niego nie 
jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną osobą. Choć po 
ludzku wydaje się nam to niemożliwe, to każdy jest Jego 
ukochanym dzieckiem. Nasza miłość poddana jest ograni-
czeniom, dlatego nie jesteśmy w stanie tak kochać, ale Jego 
miłość im nie podlega, dlatego każdy z nas może mieć  
w Nim specjalne miejsce. On woła nas po imieniu, a na-
szym zadaniem jest rozpoznawać Jego głos. Owce znają 
głos swojego pasterza. My też powinniśmy go znać, ale 
wygląda to bardzo różnie w naszym życiu. On przemawia 
do nas na wiele sposobów. Naszym zadaniem jest je odczy-
tać. Jeden ze nich przybrał jednak bardzo konkretny kształt 
i każdy z nas może Go w nim usłyszeć. Im częściej będzie-
my żywić się Pismem Świętym, Jego słowem, tym lepiej 
poznamy Tego, który w niej do nas przemawia. 

 Boże, Ty przemawiasz do nas za pośrednictwem  
Pisma Świętego. Umocnij nasze pragnienie poznawania 
Ciebie, naucz nas odnajdywać Cię na jej kartach. 

Głos Boga 

7 maja 2017 r. 
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 W Niedzielę Palmo-

wą, tj. 09.04.2017 r. w Pola-

nie odbył się kiermasz wiel-

kanocny, którego dochód 

zostanie przeznaczony na 

funkcjonowanie szkoły  

w przyszłym roku szkol-

nym. 

Wspaniałe ozdoby wielka-

nocne, książki, przepyszne 

jedzenie oraz ciasta, a także 

wystrój sali to zasługa na-

stępujących osób: 

- klasa II i III Szkoły Pod-

stawowej, 

- klasa II gimnazjum, 

- Karolina Oskorip - klasa 

III gimnazjum, 

- Agnieszka Krakowska, 

- Beata Bożętka, 

- Teresa Zatwarnicka, 

- Anna Caban, 

- Beata Maruszczak i Maria 

Maruszczak, 

- Agata Hermanowicz, 

- Anna Stępniewska, 

- Joanna Cichacz, 

- Małgorzata Łysyganicz, 

- Krystyna Pisarska, 

- Grażyna Borzęcka, 

- Angela Hermanowicz, 

- Bernadetta Szkarłat, 

- Hanna Myślińska, 

- Agnieszka Oskorip, 

- Iwanna Wiercińska, 

- Lena Wiercińska, 

- Dominika Podstawska. 

  

Tydzień wcześniej, można 

było nabyć palmy i kartki 

świąteczne. To zasługa Kla-

sy II i III SP z wychowawcą 

Anną Stępniewską, Klasy V, 

Joanny Stępniewskiej  

i Aleksandry Oskorip z kla-

sy II Gimnazjum, Karoliny 

Oskorip z klasy III Gimna-

zjum pod opieką Dominiki 

Podstawskiej, Małgorzaty 

Kostańskiej, Barbary Mich-

no, Anny Caban, Bernadetty 

Szkarłat. 

Dochód z kiermaszu wy-

niósł 1691,50 zł. 

Wszystkim serdecznie dzię-

kujemy!!! 
Dominika Podstawska 

Polańskie kiermaszePolańskie kiermasze  

 Kolejny już raz na 

początku długiego majowe-

go weekendu odbył się  

w Polanie kiermasz kwiato-

wy. Impreza ta z roku na rok 

coraz bardziej się rozrasta. 

Ważne to jest o tyle że od 

tego roku dochód z  kierma-

szu i innych imprez będzie 

przeznaczony na Zespół 

Szkół w Polanie. Tak zade-

cydowano na zebraniu wiej-

skim, gdy okazało się że od 

przyszłego roku szkolnego 

mieszkańcy wsi a zwłaszcza 

nauczyciele i rodzice muszą 

finansowo dokładać się do 

szkoły aby mogła ona nor-

malnie funkcjonować. 

W tym roku prócz sadzonek 

kwiatów, krzewów i drzew 

było dużo innych atrakcji np. 

rzuty do celu czyli zabawa 

„ustrzel nagrodę” oraz stoi-

sko z literaturą i rękodziełem 

które obsługiwali uczniowie.  

W inne stoiska  zaangażowa-

ni byli rodzice i nauczyciele. 

Były to polańskie przetwory 

i sery, cieszące się jak zwy-

kle dużym powodzeniem 

ciasta oraz pierogi, kebabo-

we bułeczki, barszcz, kawa  

i herbata. Kiermasz zakoń-

czył się zabawą do białego 

rana. Dochód z całej imprezy 

wyniósł 6.000 zł. Dziękuje-

my wszystkim którzy zaan-

gażowali się w organizaę  

i obsługę imprezy. Mimo 

niezbyt zachęcającej pogody 

jest to konkretna pomoc dla 

szkoły. 

Karolina Smoleńska 

Kwiatowy kiermasz 

Wielkanocny kiermasz 
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Filmowy Klub DyskusyjnyFilmowy Klub Dyskusyjny  

 Zgodnie z wcześniej-

szą zapowiedzią, choć  

z opóźnieniem, przedsta-

wiam podsumowanie dzia-

łalności Filmowego Klubu 

Dyskusyjnego w sesji 

2016/2017.   

W sobotę 18.03.2017. fil-

mem "Bóg nie umarł 2" za-

kończyliśmy w Filmowym 

Klubie Dyskusyjnym  kolej-

ną sesję naszych spotkań. 

Przypominam, że FKD roz-

począł swoją działalność  

z inicjatywy księdza pro-

boszcza w dniu 05.12.2015r. 

W minionej sesji, pomimo 

tego, że zaczęliśmy nasze 

spotkania o miesiąc wcze-

śniej niż przed rokiem, to 

jednak  

w sumie udało się nam od-

być tylko 9 spotkań, podczas 

gdy rok wcześniej tych spo-

tkań było ich 12. Znacznie 

gorzej wyglądała także fre-

kwencja na poszczególnych 

spotkaniach, co mnie bardzo 

smuci. Dwukrotnie doszło 

do takiej sytuacji, że z uwagi 

na brak jakiegokolwiek wi-

dza nie doszło do spotkania. 

Okazuje się, że ustabilizo-

wała się stała grupa kilu 

osób, tzw. żelaznych uczest-

ników, a poza nimi spora-

dyczne pojawiające się, że 

tak się wyrażę 

„dochodzący”. Największą 

obecnością cieszyła się pro-

jekcja filmu „Pan od muzy-

ki”, kiedy to także Pani Ha-

nia po projekcji filmu poka-

zała nam wspaniałe zdjęcia  

z wyprawy w góry Kaukazu 

oprawione wyśmienitą rela-

cją z pobytu tamże. 

Tak jak poprzednio każda 

projekcja stanowiła dosko-

nałą podstawę do później-

szej, przy herbacie lub kawie 

i czymś słodkim, dyskusji 

zarówno o samym filmie ja-

ki i na tematy w nim poru-

szone i nie tylko. Najwięk-

sza dyskusja odbyła się po 

projekcji filmu „Wyspa”, 

który bardzo poruszył 

wszystkich. 

Wspólnie z księdzem pro-

boszczem chcielibyśmy bar-

dzo, aby działalność naszego 

Klubu mogła trwać nadal 

także w kolejnych sesjach 

jesienno-zimowych, jednak 

to zależy tylko i wyłącznie 

od Waszego zainteresowa-

nia. Zapewniamy, że Klub 

dysponuje bardzo bogatą 

ofertą ciekawych i doskona-

łych do dyskusji filmów. Są-

dzę zatem, że naprawdę war-

to raz w tygodniu przezna-

czyć te parę godzin  

w długich jesienno-

zimowych wieczorach na 

spotkanie w gronie znajo-

mych aby obejrzeć ciekawy 

film i wziąć udział w dysku-

sji. Zapraszam także wszyst-

kich którzy chcieli by, tak 

jak Pani Hania lub Pan Sta-

szek, pokazać coś ciekawego 

ze swoich zdobyczy. 

Jak dotychczas nasze spo-

tkania odbywały się w sobo-

ty o godz. 19:00 tej. Być 

może dla większego zainte-

resowania bardziej odpo-

wiednia była by inna pora 

spotkać, dlatego też bardzo 

proszę o zgłaszanie takich 

sugestii. 

     

 Serdecznie dziękuję 

wszystkim sympatykom oraz 

zapraszam na nasze spotka-

nia w sesji jesienno-zimowej 

2017/2018, o ile będzie zain-

teresowanie kontynuowa-

niem działalności Klubu.  

 

Bogdan Siedlecki 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800. 

1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień 
modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też 
kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle 
musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie 
zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić 
się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi goto-
wych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trud-
nych wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie 
kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płyną-
cych z sakramentów św. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dło-
niom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej 
ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia  
w sakramencie pokuty. 

2. Podczas tego tygodnia szczególnie będziemy prosić o powołania 
kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może nasi 
młodzi parafianie w swych sercach słyszą głos Bożego wołania: 
„Pójdź za Mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy te 
Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade 
wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeśli syn czy córka podej-
mą decyzję o poświęceniu swego życia dla Pana Boga i bliźnich. 
Każdy dar złożony w ręce Pana Boga zostanie wielokrotnie wyna-
grodzony. Prośmy o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała 
przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele w dniu Pięćdziesiątni-
cy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i wychowaw-
czynią powołań kapłańskich. 

3. W najbliższy poniedziałek, 8 maja, przypada uroczystość św. Stani-
sława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Wszystkich 
parafian gorąco zapraszam na Eucharystię o godz. 18.00. 

4. W naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie 
majowym ku czci Matki Najświętszej. Weźmy udział w tym modli-
tewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu 
sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo. 

5. W sobotę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską 
oraz kolejną rocznicę zamachu na papieża św. Jana Pawła II. Mając 
przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy się w 
jego święte życie, na jego wzór starajmy się żyć w pełnej komunii z 
Panem Bogiem i całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i na-
sze codzienne sprawy. 


