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ZESŁAIE DUCHA ŚWIĘTEGO

Zmartwychwstały Jezus przynosi budowania wspólnoty Kościoła poprzez
uczniom dar pokoju i posyła ich, aby mocą przebaczanie i prośbę o przebaczenie.
Ducha Świętego odpuszczali grzechy.
Relacja pomiędzy tchnieniem Ducha
Świętego i władzą przebaczania jest
bezdyskusyjna. Dlatego postawmy sobie
pytanie: Czy Duch, o którym wiemy, że jest
nieodzowny do budowania wspólnoty Wobec słabości moich braci, wobec
Kościoła, nie chciałby nas zapytać, dlaczego podziałów w łonie rodzin, wspólnot,
tak mało głosimy i praktykujemy narodów i Kościołów, Boże, umacniaj w nas
przebaczenie w naszym codziennym życiu? dar Ducha Świętego, otrzymanego na
Nie dotyczy to wyłącznie sakramentu odpuszczanie grzechów, jednanie i budospowiedzi, ale całego naszego sposobu wanie poprzez przebaczenie.

Odpowiedzialni za przygotowanie ołtarzy na B oże Ciało
Pierwszy ołtarz koło sklepu Państwa Glapów.
Anna Stępniewska
Anna Faran
Agnieszka Szczygieł
Grażyna Koncewicz
Monika Kania
Maria Faran

Trzeci ołtarz na dawnym placu kościelnym.
Marcelina Ostrowska
Bożena Domańska
Maria Piotrowicz
Katarzyna Podraza
Małgorzata Gałek
Stanisława Torbińska

Drugi ołtarz koło sklepu Pani Jończyk.
Janina Krauze
Agnieszka Krakowska
Elżbieta Oliwko
Maria Matuszczak
Urszula Froń
Małgorzata Łysyganicz

Czwarty ołtarz koło Państwa Dziubełów.
Anna Dziubeła
Bernadetta Pałka
Bożena Fundakowska
Jan i Eugeniusz Wytyczak
Anna Rzeszowska

„ Pr z y j d ź , D u c h u Ś w i ę t y , n a p e ł n i j s e r c a s w o i c h w i e r n y c h
i z a p a l w n i c h o g i e ń s w o j e j mi ł o ś c i . ”
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Miłosz S moleński laureatem
VIII OGÓLNOPOLS KIEGO KONKURS U
„PRYMAS POLS KI KARD. AUGUS T HLOND
B O G U I O JC Z Y Ź N I E ”

24 kwietnia 2013 r. w Gdańsku odbyły się
uroczystości upamiętniające Sługę Bożego kard.
Augusta Hlonda zorganizowane przez Oddział
Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civitas
Christiana w Gdańsku, Akcję Katolicką im. Sł. Bożego
Kard. A. Hlonda w Rumii i Komitet ds. Propagowania
Dzieł i Nauczania Prymasa Polski Kard. Augusta
Hlonda w Rumii. W kościele pw. św. Elżbiety została
odprawiona Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi
Bożego, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks.
Tomasz Porzycki SChr – vicepostulator procesu
beatyfikacyjnego
kard. Augusta
Hlonda.
Współkoncelebransami byli ks. Kazimierz Chudzicki
SDB – proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych
w Rumii i ks. Stefan Metrycki SDB – opiekun Akcji
Katolickiej OP w Rumi.
Następnie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Per
Mariam ad Iesum – Przez Maryję do Jezusa
i zakończenie Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas
Polski kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”,
odbywającego się pod Patronatem: Jego Ekscelencji ks.
abp Sławoja Leszka Głódzia – Metropolity Gdańskiego,
ks. Zbigniewa Kucharskiego Asystenta Generalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. Krzysztofa
Grzelaka TChr - Wikariusza Generalnego Towarzystwa
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, Inspektorów
Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce – ks. Dariusza
Bartochy SDB, ks. Marka Chmielewskiego SDB, , ks.
Alfreda Leja SDB, ks. Sławomira Łubiana SDB.
Przybyłych gości, na czele z ks. dr Bartłomiejem
Starkiem - Dyrektorem Wydziału Katechetycznego
KuriiGdańskiej, reprezentującym JE ks. abpa Sławoja
Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego, powitał
Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący Oddziału
Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas
Christiana. Patronów Medialnych reprezentowali
Redaktorzy „Naszego Dziennika”.
Następnie Joanna M. Olbert Prezes Akcji
Katolickiej OP im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda
w Rumii, organizator Konkursu, ogłosiła wyniki VIII
edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski kard.
August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. Celem konkursu
jest upowszechnianie życia, działalności i nauczania
Prymasa Polski kard. Hlonda.
Nagrody, ufundowane przez JE Ks. Abpa Sławoja
Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego, Wikariusza
Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, Księży
Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego, Redakcję

Wśród Nas nr 20/2013

„Naszego Dziennika”, Akcję Katolicką OP w Rumii
i Odział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia
Civitas Christiana w Gdańsku, zostały wręczone
Laureatom Konkursu.
Wśród młodzieży w II Kategorii w zakresie prac
pisemnych:
I miejsce zajęła: Angelika Wyrwich z Lipna za pracę
pt.” Aktywność młodzieży w Kościele w świetle
nauczania kard. Augusta Hlonda oraz życia
i działalności bł. Karoliny Kózkówny”,
II miejsce ex aequo zajęły: Ewa Awzan z Poznania za
pracę pt. „Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard.
Augusta Hlonda”, Kamila Kowalska z Kołobrzegu za
pracę pt. „Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard.
Augusta Hlonda”,
III miejsce zajęła: Daniela Maleika z Grzegorzewic za
pracę pt. „Kościół naszym domem – zalecenia kard.
Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O życiu
parafialnym” (1933 r.) „
Wyróżnienie: Sandra Sabadin ze Stargardu
Szczecińskiego za pracę pt. „Matka Boża w życiu
i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda”
Wśród młodzieży w II Kategorii w zakresie prac
multimedialnych:
I miejsce ex aequo zajęli: Oktawia Kuczera
z Grzegorzewic za pracę pt.” Aktywność młodzieży
w Kościele w świetle nauczania Kard. Augusta Hlonda
oraz życia i działalności bł. Karoliny Kózkówny”,
Miłosz Smoleński z Polany za pracę pt. „Matka Boża
w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda”,
II miejsce zajęła: Paulina Falkowska z Orzesza za
pracę pt. „Kościół naszym domem – zalecenia kard.
Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O życiu
parafialnym” (1933 r.)”,
III miejsce ex aequo zajęły: Paulina Godlewska
z Białegostoku za pracę pt. „Aktywność młodzieży
w Kościele w świetle nauczania kard. Augusta Hlonda
oraz życia i działalności bł. Karoliny Kózkówny”
Joanna Piwko z Przemyśla za pracę pt.” Matka Boża
w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda”
IV miejsce zajął: Jakub Dariusz Jaroniak z Łodzi za
pracę pt. „W trosce o pełnię wiary – inicjatywy
duszpasterskie i nauczanie Kard. Hlonda w okresie
międzywojennym”
Wyróżnienie: Katarzyna Gołda z Katowic za pracę pt.
„Społeczny i patriotyczny wymiar nauczania Prymasa
Polski Kard. Augusta Hlonda”
Wśród dorosłych w III Kategorii w zakresie prac
pisemnych:
I miejsce zajął: Kl. Przemysław Przybylski SChr
z Mórkowa za pracę pt. „W trosce o pełnię wiary:
inicjatywy duszpasterskie i nauczanie kard. Augusta
Hlonda w okresie międzywojennym",
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II miejsce zajął: Kl. Karol Baj SChr z Mórkowa za
pracę pt. „Wskazania Prymasa Polski kard. Augusta
Hlonda do Narodu w listach pasterskich: O zadaniach
katolicyzmu wobec walki z Bogiem i O chrześcijańskie
zasady życia państwowego”
III miejsce ex aequo zajęli: Przemysław Solecki
z Otwocka za pracę pt.” Kościół naszym domem –
zalecenia kard. Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O
życiu parafialnym” (1933 r.)”
Anita Wereska z Lublina za pracę pt. „Matka Boża
w życiu i nauczaniu Kard. Augusta Hlonda”
Wyróżnienie: Marlena Jedlińska z Szydłowca za pracę
pt. „Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta
Hlonda” , Karolina Pławny z Dąbrowy Górniczej za
pracę pt. „Kościół naszym domem – zalecenia kard.
Augusta Hlonda w Liście Pasterskim „O życiu
parafialnym” (1933 r.)”
Wśród dorosłych w III Kategorii w zakresie prac
multimedialnych:
I miejsce: Siostra Maria Turos z Pępowa za pracę
multimedialną pt. „Matka Boża w życiu i nauczaniu
Kard. Augusta Hlonda”
II miejsce: Magdalena Pasternak z Warszawy za pracę
pt.” Matka Boża w życiu i nauczaniu Kard. Augusta
Hlonda”
III miejsce : Anita Janicka z Kowala za pracę pt.
„Społeczny i patriotyczny wymiar nauczania Prymasa
Polski Kard. Augusta Hlonda”
Po uroczystym wręczeniu nagród odbyła się
Ogólnopolska Konferencja. Referaty wygłosili p. mgr
Anna Kołakowska z Gdańska, która przedstawiła temat:
Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję –
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - realizacja
testamentu Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda. Kolejny
temat pt. Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa zw.
Pomnikiem Chrystusa Króla i Pomnikiem
Wdzięczności w Poznaniu w latach 1932-1939 – jego
dzieje i perspektywy odbudowy przedstawił p. mgr
Stanisław Grzesiek z Poznania. W trakcie wykładu
zostały zaprezentowane zdjęcia i dokumenty archiwalne
dot. Pomnika oraz uroczystości religijnych i patrioty-
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cznych w Poznaniu w latach 1932-1939 z udziałem
Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda. Kończąc
Konferencję Prezes Akcji Katolickiej OP w Rumii
Joanna M. Olbert zwróciła się do zgromadzonych
uczestników spotkania z apelem o upowszechnianie
nauczania i wskazań, jakże aktualnych w dzisiejszych
czasach, które kierował do wiernych Sługa Boży kard.
August Hlond.
Zwieńczeniem uroczystości była prośba ks. Tomasza
Porzyckiego SChr vicepostulatora procesu
beatyfikacyjnego, skierowana do uczestników
spotkania, o modlitwy w intencji beatyfikacji kard.
Augusta Hlonda i udzielenie błogosławieństwa
wszystkim uczestnikom.
Oprac. Joanna M. Olbert

Miłosz Smoleński uczeń II klasy gimnazjum Zespołu
Szkół Salezjańskich w Polanie przygotowywany przez
katechetę księdza Damiana Kempę już po raz drugi
został laureatem konkursu o Kardynale Hlondzie.
W ubiegłym roku zajął II miejsce w kategorii prace
multimedialne w tym roku zajął I miejsce.
O randze Konkursu świadczy fakt iż laureaci uczniowie
ostatniej klasy liceum otrzymują jako główną nagrodę
indeks na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Trzymamy kciuki za Miłosza aby w dalszym ciągu
z powodzeniem brał
udział w Konkursie
i był chlubą rodziców,
Gimnazjum
Salezjańskiego
w
Polanie
i całych Bieszczadów.
Karolina Smoleńska

Kiermasz kwiatowy - uzupełnienie podziękowań
Serdecznie dziękujemy: pani Annie Stępniewskiej oraz pani Agacie Hermanowicz za upieczenie cist na
kiermasz a także pani Danucie Przybylskiej i pani Katarzynie Hermanowicz za ofiarowanie sadzonek roślin na
kiermasz. Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które tak chętnie zaangażowały się w organizację
i przeprowadzenie kiermaszu, którego celem była pomoc Polańskiej szkole.
Organizatorzy
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE

ZESŁAIE DUCHA ŚWIĘTEGO

1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy się okres Wielkanocy. Duch Święty
umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo
pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi
w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On
wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia
jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
2. Jutro, w poniedziałek, obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas
Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie
Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu.
Zamykając drugą sesję soborową, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła.
Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja pełni w historii zbawienia i w mistycznym
Ciele Chrystusa – Kościele.
3. Również w tym tygodniu, w piątek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy
się do Maryi – jako Wspomożycielki wiernych. Do Niej Kościół uciekał się od początku we
wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje
dzieci. W ten dzień będzie Msza św. szkolna o godz. 9:00 wraz z nabożeństwem majowym a po
niej śniadanie na Świetlicy Wiejskiej z okolicznościową akademią. Mszy św. wieczornej nie
będzie.
4. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia będziemy się modlili za Kościół w Chinach.
W 2007 roku Papież wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 maja każdego roku
ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że
w wielu miejscach na świecie Kościół jest jeszcze prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu
braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń,
zatem ofiarujmy choćby dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach
w wierze; prośmy Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego
Kościoła.
5. Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa
majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie po Mszy św. Jeśli jest ktoś w naszej
wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabożeństwie nie uczestniczył, gorąco
zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie
Wspomożycielka wiernych!
6. W przyszłą niedzielę, 26 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Trójcy. Tego dnia
obchodzimy też Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych
żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną
Eucharystię i modlitwę, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek,
Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić
o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
7. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Dziubeła Annie
i Fundakowskiej Bożenie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Rzeszowską Annę i Pałka
Bernadetę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Bazylii Caban, Aleksandra Wiercińska, Aleksandra Podraza, Helena Podraza,
Helena Torbińska, Iwona Wytyczak, Joanna Cichacz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 9:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

