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Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Dzisiaj , w niedzielę Dobrego Pasterza, przeży-
wamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Dzień
ten w szczególny sposób przypomina nam o tym, że
Bóg nie tylko obdarowuje nas istnieniem, ale także o
tym, że każdemu z nas podpowiada optymalną drogę
życia i że nieustannie troszczy się o nas, byśmy szli tą
właśnie drogą. Syn Boży przychodzi do nas jako
Dobry Pasterz. Tak dobry, że oddaje za nas życie. To
właśnie Jego miłość naśladują rodzice wtedy, gdy nie
tylko przekazują swym dzieciom życie, ale gdy
troszczą się o ich rozwój oraz o ich szczęśliwą
przyszłość.

Żyjemy w cywilizacji, w której dominuje anty-
chrześcijańska kultura. W tej kulturze, która boi się
Chrystusa i Jego obecności, tolerancja i demokracja
bywa coraz częściej stawiana w miejsce prawdy i
miłości, a czasem nawet w miejsce Boga. Dominująca
kultura zachęca nas do czynienia tego, co łatwiejsze
zamiast pomagać nam w czynieniu tego, co warto-
ściowsze. Jest to więc kultura antypowołaniowa.
Massmedia, a nawet niektórzy pedagodzy zachęcają
dzieci i młodzież do tego, by przypatrywali się raczej
ciału, popędom i emocjom a nie własnemu powołaniu.
Jakże aktualne są słowa z dzisiejszego pierwszego
czytania, które mówi o potrzebie nawrócenia i czuj-
ności, by trwać w łasce chrztu świętego. Św. Łukasz
wzywa nas stanowczo: Ratujcie się z tego
przewrotnego pokolenia (Dz 2, 40). W drugim czytaniu
św. Piotr dodaje otuchy tym, którzy się nawracają:
Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście
się do Pasterza i Stróża dusz waszych (1 Pt 2, 25). W
obliczu antypowołaniowej cywilizacji zadaniem chrze-

ścijańskich małżonków i rodziców jest najpierw rado-
sna wierność własnemu powołaniu, czyli troska o
wzajemną miłość. Zadaniem drugim jest odnoszenie
się do swoich dzieci z miłością czułą i mądrą.
Najważniejszym przejawem takiej miłości rodziców
jest troska o szlachetne wychowanie dzieci. Istotą
wychowania jest fascynowanie synów i córek życiem
w miłości, czystości, wierności i radości. Być odpo-
wiedzialnym rodzicem to nie tylko dojrzale kochać
własne dzieci, ale to także pomagać im w tym, by
również one uczyły się kochać w dojrzały sposób.
Mądre wychowanie to wprowadzanie dzieci i
młodzieży w dojrzałe więzi, chronione dojrzałą hie-
rarchią wartości, opartą na dobru, prawdzie i pięknie.
Warunkiem takiego wychowania jest przyprowadzanie
dzieci i młodzieży do Boga, który jest najlepszym
wychowawcą człowieka.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania przypo-
mina nam o tym, że każdy z nas jest powołany do
świętości. Dojrzała świętość nie ma nic wspólnego z
dewocją, z naiwnością czy z cierpiętnictwem. Świętość
to najpiękniejsza normalność. To uczenie się od Boga
błogosławionego sposobu życia w tej twardej rzeczy-
wistości, jaką jest ziemia po grzechu pierworodnym.
Chrystus - dobry Pasterz - uczy nas tej świętej miłości,
która jest nie tylko szczytem dobroci, ale też szczytem
mądrości. Mądrość miłości przejawia się w zdolności
doboru słów i czynów, które dostosowane są do
zachowania kochanej przez nas osoby. Jezus odnosił
się do wszystkich ludzi z tą samą, nieodwołalną
miłością, ale wyrażał tę miłość w niepowtarzalny
sposób, w zależności od tego, jak postępowali ci,
których spotykał. Właśnie dlatego ludzi szlachetnych
Jezus umacniał, błądzących twardo upominał, a
faryzeuszów i cyników stanowczo demaskował po ty,
by nie mogli już więcej krzywdzić swoich ofiar i by
zastanowili się nad swoim postępowaniem.

„„ PPaann jjeesstt mmooiimm ppaasstteerrzzeemm,, nniicczzeeggoo mmii nniiee bbrraakknniiee.. ”” ((PPss 2233 ,, 11 ))
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30 marca br. uczniowie
Publicznego Salezjańskiego Gimna-
zjum w Polanie wzięli udział w sesj i
wiosennej Ogólnopolskiej Olim-
piady Matematycznej Olimpus. Była
to dla nich szansa na sprawdzenie
swoich możliwości, wiedzy i
umiejętności matematycznych.
Zadania, z którymi zmagali się
uczniowie nie były łatwe,
wymagały logicznego myślenia
i niemałej wiedzy matematycznej .
Do udziału w tej olimpiadzie
zostało zapisanych ośmiu uczniów

naszego gimnazjum, a byli to:
Norbert Dziubeła, Dawid
Koncewicz, Zuzanna Przybylska,
Justyna Szczygieł, Aleksandra
Wiercińska – klasa I gimnazjum
oraz z klasy III gimnazjum: Magda
Gałek, Piotr Kostański i Jan
Stępniewski.
Po napisaniu olimpiady uczniowie
i nauczyciele czekali z niecier-
pliwością na wyniki. I w końcu są…
Z dumą stwierdzamy, iż nasi młodzi
matematycy poradzili sobie bardzo
dobrze z zadaniami olimpijskimi.
Piotr Kostański z klasy III zajął 1 7
miejsce w skali kraju, co jest dużym
osiągnięciem. Jan Stępniewski zajął

równie dobre 20 miejsce, a Zuzanna
Przybylska z klasy I uplasowała się
na miejscu 22. Na wyróżnienie
zasługuje również miejsce 25, które
zajęła uczennica klasy III
gimnazjum Magda Gałek oraz
miejsce 26 Aleksandry Wiercińskiej
z klasy I gimnazjum.

Wszystkim uczestnikom
olimpiady serdecznie gratulujemy
uzyskanych wyników i zapraszamy
na kolejne olimpiady już w nowym
roku szkolnym 2011 /2012.

Bernadetta Szkarłat
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W drugi dzień Świąt
Wielkanocnych (25.04) swe
imieniny świętował nasz ks.
dyrektor Jarosław Wnuk. Była to
jednocześnie okazja, by ks.
Jarosławowi złożyć życzenia nie
tylko imieninowe, ale także
urodzinowe, gdyż ks. Dyrektor 12
kwietnia obchodził kolejne
urodziny. Parafianie zgromadzili się
wokół ołtarza w ten dzień
wielkanocny na Mszy św. o godz.
11 :00, która była sprawowana w

intencji solenizanta, po Mszy św.
nastąpił miły dla ks. Jarosława
moment – przedstawiciele Zespołu
Szkół Salezjańskich w Polanie: p.
Jan Podraza oraz p. Dominika
Podstawska złożyli serdeczne
życzenia, wręczyli kwiaty i skromny
upominek.

W słoneczną, trzecią
niedzielę wielkanocną swe imieniny
obchodził ks. proboszcz Stanisław
Gołyźniak. Na Mszy św. o godz.
11 :00 dziękowaliśmy Bogu za Jego
osobę, posługę i obecność wśród
nas. Po Mszy św. przedstawiciele

różnych grup i stanów złożyli ks.
proboszczowi szczere życzenia, a
byli to: ministranci, zuchy,
przedszkolaki, przedstawiciel
Zespołu szkół Salezjańskich w
Polanie oraz dorośli. Ks. Stanisław
zaprosił wszystkich obecnych na
kawę oraz pyszne ciasto na plebanię
po Mszy św. Przy stole
eucharystycznym dziękowaliśmy
Bogu za osobę ks. solenizanta a
przy kawie i ciastku wspólnie
świętowaliśmy ten wyjątkowy dla
ks. proboszcza dzień.

Bernadetta Szkarłat
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Zamach miał miejsce 1 3 maja
1981 r., w 64. rocznicę pierwszego
objawienia się Matki Bożej w
Fatimie. Historycy, eksperci od
objawień fatimskich twierdzą, że
nawet godzina i minuty były te
same. 1 3 maja 2000 r. podczas
beatyfikacji Hiacynty i Franciszka w
Fatimie przez Jana Pawła II zostały
ujawnione główne treści trzeciej
części tajemnicy fatimskiej .
"Według interpretacji Pastuszków -

wyjaśniał kard. Sodano - ostatnio
potwierdzonej przez siostrę Łucję,
ubrany na biało biskup, który modli
się za wszystkich wiernych, to
Papież. Także on, z trudem podąża-
jąc ku krzyżowi wśród martwych
ciał męczenników (biskupów, kapła-
nów, zakonników, zakonnic i li-
cznych świeckich), pada, ugodzony
kulami, jak martwy".

W czasie pobytu w klinice
Gemelli Jan Paweł II poprosił bi-
skupa Hnilicę, aby dostarczył mu
wszystkie dokumenty związane z
objawieniami w Fatimie. Papież do-

kładnie przestudiował całą doku-
mentację. Kiedy opuszczał szpital,
powiedział biskupowi Hnilicy:
"zrozumiałem, że jedynym sposobem
ocalenia świata od wojny, od atei-
zmu, jest nawrócenie zgodnie z orę-
dziem fatimskim." Dopiero pięć
miesięcy po zamachu, a dokładnie
15 sierpnia 1981 r. Papież spotkał
się z wiernymi na placu św. Piotra.
Powiedział wtedy: "Stałem się na
nowo dłużnikiem !ajświętszej Dzie-
wicy i wszystkich świętych Patro-
nów. Czyż mogę zapomnieć, że
wydarzenie na placu św. Piotra
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miało miejsce w tym dniu i o tej
godzinie, kiedy od sześćdziesięciu z
górą lat wspomina się w portu-
galskiej Fatimie pierwsze pojawie-
nie się Matki Chrystusa ubogim
wiejskim dzieciom? Wszak we
wszystkim, co mnie w tym właśnie
dniu spotkało, odczułem ową nie-
zwykłą macierzyńską troskę i opie-
kę, która okazała się mocniejsza od
śmiercionośnej kuli". Niezwykle
interesującą interpretację nieuda-
nego zamachu na życie Ojca
Świętego usłyszeliśmy z ust same-
go Ali Agcy. Jan Paweł II odwiedził
go w rzymskim więzieniu Rebib-
bia. Podczas rozmowy z Papieżem
zamachowiec dziwił się, jak to się
stało, że Ojciec Święty ocalał. Był
pewny, że dobrze celował. Wie-
dział, że strzał był zabójczy,
śmiertelny.. . a pomimo to nie zabił.
Dlaczego? Uporczywie pytał się
Papieża: "Co to jest, co wszyscy
powtarzają: Fatima?".
Jan Paweł II tak wspominał: "!a

Boże !arodzenie 1983 roku odwie-
dziłem zamachowca w więzieniu.
Długo ze sobą rozmawialiśmy. Ali
Agca jest, jak wszyscy mówią,
zawodowym zabójcą. Co znaczy, że
zamach nie był jego inicjatywą, że
ktoś inny to wymyślił, ktoś inny to
zlecił. W ciągu całej rozmowy było
jasne, że Alemu Agcy nie dawało
spokoju pytanie: jak się to stało, że
zamach się nie powiódł? Przecież
robił wszystko, co należało, zadbał
o najdrobniejszy szczegół swego
planu. A jednak ofiara uniknęła
śmierci. Jak to się mogło stać? I
ciekawa rzecz. . . ten niepokój napro-
wadził go na problem religijny.
"Pytał się, jak to właściwie jest z tą
tajemnicą fatimską. !a czym ona
polega? To był główny punkt jego
zainteresowania, tego przede wszy-
stkim chciał się dowiedzieć. Być
może, że jego uporczywe pytania
były znakiem, że zyskał świadomość
tego, co rzeczywiście ważne. Ali
Agca - jak mi się wydaje - zrozu-
miał, że ponad jego władzą, władzą

strzelania i zabijania, jest jakaś
potęga wyższa. Zaczął więc jej
poszukiwać. Życzę mu, aby ją zna-
lazł". Zamach na Ojca Świętego
miał miejsce dokładnie w rocznicę
pierwszego objawienia Matki Bożej
w Fatimie 1 3 maja 1917 r. Matka
Boża apelowała wtedy do wszy-
stkich ludzi: "Przyszłam upomnieć
ludzkość, aby poprawiła się i czyni-
ła pokutę za swoje grzechy". Orę-
dzie fatimskie jest jasne i jedno-
znaczne: aby uchronić ludzkość od
samozagłady, konieczne jest nawró-
cenie, jej powrót do Boga. W pier-
wszą rocznicę zamachu 13 maja
1982 r. Papież pojechał z piel-
grzymką do Fatimy, aby podzię-
kować za cudowne ocalenie życia.
Powiedział wtedy: "Daty te (13. 05
1917 r. i 13. 05. 1981r. ) spotkały się
ze sobą w taki sposób, że musiałem
odczuć, iż jestem tutaj przedziwnie
wezwany. I oto dzisiaj przybywam.
Przybywam po to, ażeby w tym
miejscu podziękować Bożej Opat-
rzności. . . Jedna ręka wymierzała
broń, a druga zmieniła kierunek
kuli". Ojciec Święty przypomniał
wtedy, że przyjechał do Fatimy w
tym celu, "by raz jeszcze w imieniu
całego Kościoła wysłuchać orędzia,
które 65 lat temu popłynęło z ust
wspólnej Matki, zatroskanej o los
swoich dzieci. Dziś to orędzie jest
bardziej aktualne i naglące, niż
kiedykolwiek. Jak bowiem nie
patrzeć bez trwogi na falę seku-
laryzmu i permisywizmu, które
jakże poważnie zagrażają podsta-
wowym wartościom moralnych
zasad chrześcijańskich?" W drama-
tycznych słowach Papież wyraził
swój ból, "że wezwanie do pokuty,
nawrócenia, modlitwy, nie spotkało
się i nie spotyka z takim przyjęciem,
jak powinno! O, Serce !iepokalane
- wołał Ojciec Święty - pomóż nam
przezwyciężyć grozę zła, które ciąży
nad ludzkością i zamyka drogi ku
przyszłości". W Częstochowie 19
czerwca 1983 r. podczas Apelu
Jasnogórskiego Jan Paweł II modlił

się: "W dniu 13 maja minęło dwa
lata od tego popołudnia, kiedy
ocaliłaś mi życie. Było to na placu
św. Piotra. Tam, w czasie audiencji
generalnej, został wymierzony do
mnie strzał, który miał mnie poz-
bawić życia. Zeszłego roku 13 maja
byłem w Fatimie, aby podziękować
i zawierzać. Dziś pragnę tu, na
Jasnej Górze, pozostawić jako
wotum widomy znak tego wyda-
rzenia, przestrzelony pas sutanny.
Wielki Twój czciciel kardynał
Hlond, prymas Polski, na łożu
śmierci wypowiedział słowa: "Zwy-
cięstwo - gdy przyjdzie przyjdzie
przez Maryję". Totus Tuus. I więcej
już nie dodam".

W Fatimie Matka Boża prosiła,
aby Ojciec Święty poświęcił Jej
cały świat i Rosję. Swą prośbę
ponowiła 1 3 czerwca 1929 r.
objawiając się s. Łucji w Tuy. Jan
Paweł II dokonał uroczystego aktu
poświęcenia całego świata i Rosji
Niepokalanemu Sercu Maryi w
dniu 25 marca 1984 r. Po tym
akcie oddania świata i Rosji Maryi,
Matce Kościoła, Ojciec Święty
wręczył biskupowi z Fatimy wyją-
tkowy dar - pocisk wyjęty z Jego
ciała 1 3 maja 1981 roku. Pocisk
ten został umieszczony w koronie
figury Matki Boskiej Fatimskiej .
Nawet jeśli zamach z 13 maja 1981
r., o którym mówi trzecia część
tajemnicy fatimskiej , należy do
przeszłości, to wypowiedziane
przez Matkę Bożą na początku
dwudziestego wieku wezwanie do
nawrócenia i pokuty dziś nadal
zachowuje swoją aktualność.
Maryja przekazując swoje orędzia,
zdawała się ze szczególną przeni-
kliwością odczytywać znaki czasu,
znaki naszego czasu. Jej naglące
wezwanie do pokuty nie jest ni-
czym innym, jak tylko przejawem
Jej macierzyńskiej troski o los
ludzkiej rodziny, potrzebującej
nawrócenia i przebaczenia.



1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczyna się też Tydzień 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 gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć
trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do
niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko
dzięki sercom i dłoniom 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 w młodych sercach naszych parafian daje się słyszeć
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 któryś syn czy córka podejmą decyzję o poświęceniu swego życia dla Boga
i bliźnich. Każdy dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy
o pomoc Tę, która wiernie i do końca trwała przy Chrystusie i przy rodzącym się Kościele
w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i wychowawczynią
powołań kapłańskich.

3. Jutro, 1 6 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, świętego Andrzeja Boboli, kapłana
i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja
i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został
schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa.
Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
Niech ten święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania
do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej
Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

4.W dniach 13 – 14 maja w naszej parafii odbył się zjazd drużyn harcerzy i zuchów Hufca
Ustrzyki Dole. W zjeździe brało udział 55 osób.

5. Na ukończeniu są prace tynkarskie w Nowym Kościele, od dłuższego czasu trwają prace
mające celu przygotowanie odeskowania do podwieszenia boazerii sufitowej . Prace
monterskie rozpoczną się w najbliższym czasie.

6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom; Zatwarnickiej Anieli
i Zatwarnickiej Teresie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Krauze Janinę i Krakowską
Marie.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
IV �IEDZIELAWIELKA�OC�A

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Zofia Dzedzyk, Zofia Daniłów, Zofia Krowiak, Jędrzej Myśliński,
Bazylii Caban, Aleksandra Wiercińska, Aleksandra Podraza.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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