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Miłość za miłość

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Prawdziwej gościny w domu Szymona faryzeusza
udziela Jezusowi kobieta, znana w mieście jako grzesznica. To
pokazuje, kto tak naprawdę bardziej Go umiłował. Kobieta,
utożsamiana ze wspomnianą później Marią Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, wyraziła swoją miłość przez to,
że u stóp Jezusa ofiarowała to, co stanowiło dla niej dotychczasową wartość. Było to wyrazem zerwania z jej grzesznym
życiem. Dlatego otrzymała zapłatę - odpuszczenie grzechów.
Być może w swoich przygodnych związkach szukała miłości.
Jednak za każdym razem odczuwała tylko coraz bardziej palące piętno grzechu. Zaczęła je gasić łzami, aby doznać prawdziwego ukojenia w słowach Jezusa. Wreszcie otrzymała miłość
za swoją miłość.
Panie, pragnę szczerych łez pokuty i pełnego oddania
się Tobie, aby ugasić w sobie płomienie grzechu. Dlatego
z wiarą przychodzę do Twych nóg, klękam i bez słów wyrażam
moją miłość.
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Powinniśmy być wdzięczni tym,
którzy czynią nas szczęśliwymi: są ogrodnikami, dzięki którym nasze dusze kwitną.”
Marcel Proust
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Warsztaty terenowe w Wołosatym
Klasa I Gim.
uczestniczy w trwającym od marca programie edukacyjnym pt:
,,Zachowamy
piękno
i walory przyrodnicze
Bieszczadów’’.
Program, mający już 24
edycję, organizowany
jest przez Bieszczadzki
Park Narodowy.
Uczniowie kl. I
Gimnazjum
na Tarnicy

W marcu odbyły
się 2 cykle wykładów,
na których nasi uczniowie zdobywali wiedzę
z zakresu: geologii, klimatologii, świata roślinnego i zwierzęcego
BdPN oraz jego ochronnej roli. W maju, zdobytą wiedzę, można było zweryfikować na
dwudniowych zajęciach
terenowych w Wołosatym. Uczniowie pod
przewodnictwem pani
Beaty Szary – pracownika Ośrodka Naukowo
Dydaktycznego
w Ustrzykach Dolnych,

przeszli całą ścieżkę
przyrodniczą, zatrzymując się przy 25 przystankach. Ścieżka ta wyznaczona została wzdłuż
jednego z najbardziej
znanych szlaków turystycznych- z Wołosatego na szczyt Tarnicy.
Podczas zajęć terenowych
rozpoznawano
napotkane rośliny, najpierw w piętrze lasu
buczyny
karpackiej
a wyżej w piętrze łąk
połoninowych,
natomiast przy wychodniach
skalnych
utrwalano
wiedzę
geologiczną
zdobytą na wykładach.
Trud podejścia został
wynagrodzony pięknym
widokiem z Tarnicy –
najwyższego
szczytu
naszych Bieszczadów.
Pogoda generalnie dopisała, zdarzały się małe
przerywniki z deszczem
i burzą. Trochę domoczeni wróciliśmy na

nocleg w nowo wybudowanej stacji badawczej BdPN w Wołosatym. Wieczór urozmaicony został ogniskiem
i pieczeniem kiełbasy.
Na drugi dzień
zajęcia odbyły się na
torfowisku
wysokim
oraz w dolinie potoku
Wołosatka,
podczas
których poznano świat
żywych
organizmów
w tak różnych środowiskach. Po południu, pełni wrażeń oraz zdobytej
wiedzy, wróciliśmy do
Polany.
Hanna Myślińska

P.S. Bardzo dziękujemy
Ks. Proboszczowi za
osobisty transport do
i z Wołosatego a Ks.
Jarosławowi za dwukrotne wożenie uczniów
na wykłady do Ustrzyk
Dolnych.

Wycieczka szkolna: Oświęcim – Chorzów – Zator
Klasy: VI SP
oraz I i II gim. Uczestniczyli w 3 – dniowej wycieczce szkolnej do
Oświęcimia. Pierwszego
dnia, po nocnym wyruszeniu z Polany, dotarliśmy do Chorzowa,
gdzie
zwiedziliśmy
słynne planetarium im.

Mikołaja
Kopernika.
Uczniowie
zobaczyli
największy
teleskop
w Polsce, wzięli dział
w wykładzie połączonym z prezentacją, na
temat ,,Niebo w czterech
porach roku’’. Następnie, pozostając w Chorzowskim Parku, zwie-

dziliśmy ZOO. Wieczorem
dotarliśmy
do
Oświęcimia,
gdzie
w Zespole Szkół Salezjańskich mieliśmy zorganizowane
noclegi
i wyżywienie. Po zakwaterowaniu
poszliśmy do kina w miejscowej galerii handlowej.
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Drugi dzień był
bardzo historyczny. Zaczął się wizytą w Muzeum Żydowskim oraz
w Synagodze – w żydowskim miejscu modlitw. Uczniowie wzięli
udział w zajęciach edukacyjnych, które dostarczyły wiedzy na temat
życia społeczności żydowskiej, tak licznie
zamieszkującej obszar II
Rzeczypospolitej, przed
II wojną światową. Następnie przejechaliśmy
na teren byłych niemieckich obozów zagłady , do Auschwitz i Birkenau. To tu , dziadkowie i ojcowie współczesnych Niemców, stworzyli przemysł śmierci,
mordując 1mln 300tys
ludzi (1mln 100tys Żydów, 150tys Polaków,

reszta to obywatele innych
okupowanych
przez Niemców państw). Myślę, że żadne
przeczytane
książki,
żadne przeprowadzone
lekcje w szkole, nie
przekażą tak ogromnej
wiedzy o holokauście,
co wysłuchanie o tym
wszystkim właśnie tam,
stojąc w barakach więziennych czy przy piecach w zabudowaniach
krematoryjnych. Istna
fabryka śmierci, bywały
miesiące ,podczas których ginęło z rąk oprawców 100 tys. ludzi.
Wizyta w Auschwitz
i w Birkenau to cenna
lekcja historii, której
długo nie da się zapomnieć.

Uczniowie naszej szkoły
przed bramą w Auschwitz
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Trzeci dzień wycieczki , to pobyt w parku
rozrywki w Zatorze koło Krakowa. Tu już każdy, z własnej woli, doświadczał
szaleńczej
jazdy w pędzących wagonikach, szybkich obrotów na karuzelach,
kołach
młyńskich ,wahadłach, młotach itp. Nieźle zawirowani, okręceni i wybujani szczęśliwie powróciliśmy do Polany.
Całość wycieczki zaplanowała i zorganizowała
pani Dominika Podstawska a opiekunami
byli – pan Andrzej Majewski i pisząca te słowa
- Hanna Myślińska.

W Parku Rozrywki w Zatorze

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XI NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok C

1.

Święty Łukasz Ewangelista nazywany jest piewcą Bożego miłosierdzia.
W wielu miejscach swojej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga, m.in. we fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy. Ufając w nieskończone miłosierdzie Boże, nie bójmy się do niego zbliżać – korzystajmy z tej
łaski jak najczęściej. Objawia się ona zwłaszcza w sakramencie spowiedzi
świętej, do którego można przystąpić przed i w czasie każdej Mszy Świętej.

2.

Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po wieczornej Eucharystii.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

13 VI – św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest jako patron
rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym
z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych;

14 VI – bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau;

15 VI – bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich
klasztorów,
w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła w opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek;

17 VI – św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył
przede wszystkim potrzebującego człowieka.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Antoni Kania, Antoni Myśliński, Jolanta Galica, Aneta Różańska,
Aneta Karciarz, Aneta Borzęcka, Elżbieta Oliwko, Elżbieta Maruszczak.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

