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ŚŚwwiięęttoo NNaawwiieeddzzeenniiaa NNaajj śśwwiięęttsszzeejj MMaarryyii PPaannnnyy

31 maja obchodzimy święto Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i wspomnienie
Niepokalanego Serca Maryi. Wszystko zatem zachęca
nas, byśmy z ufnością wpatrywali się w Maryję. W to
święto czytamy w liturgii fragment z Ewangelii
Łukasza, który opowiada o podróży Maryi z Nazaretu
do domu sędziwej kuzynki Elżbiety. Spróbujmy sobie
wyobrazić, jak czuła się Maryja Dziewica, kiedy po
zwiastowaniu anioł opuścił Jej dom. Maryja została z
wielką tajemnicą, którą kryło Jej łono; wiedziała, że
wydarzyło się coś naprawdę wyjątkowego; zdawała
sobie sprawę, że rozpoczął się ostatni rodział historii
zbawienia świata. Jednakże wszystko wokół Niej było
takie jak przedtem, a Nazaret nic nie wiedział o tym,
co się Jej przydarzyło. Zanim jednak zacznie martwić
się o siebie, Maryja myśli o niemłodej Elżbiecie, bo
dowiedziała się, że jest ona w zaawansowanej ciąży, i
tajemnica miłości, którą dopiero co przyjęła, każe Jej
«z pośpiechem» ruszyć w drogę, aby pomóc krewnej .
Oto prosta i niedościgła wielkość Maryi! Kiedy
przybywa do domu Elżbiety, następuje coś, czego
piękna i głębi żaden malarz nie zdoła nigdy oddać.
Wewnętrzne światło Ducha Świętego ogarnia obie
kobiety. Elżbieta, oświecona z wysoka, woła:
«Błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to,

że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto

bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w

moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w

moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że

spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana» (Łk 1 , 42-
45). Może się wydawać, że te słowa nie przystają do
rzeczywistej sytuacji. Elżbieta jest starszą kobietą,
jakich wiele w Izraelu, a Maryja — nieznaną
dziewczyną z prowincjonalnej wioski galilejskiej . Kim

mogą być i cóż takiego mogą uczynić w świecie, w
którym liczą się inne osoby i decydują inne moce?
Jednakże Maryja znów nas zadziwia; Jej serce jest
czyste, w pełni otwarte na Boże światło; Jej dusza jest
bez grzechu, nieobciążona pychą i egoizmem. Słowa
Elżbiety rodzą w Jej sercu pieśń uwielbienia, która jest
autentyczną i głęboko «teologiczną» interpretacją
dziejów: interpretacją, której musimy ciągle uczyć się
od Tej , której wiara nie ma żadnego cienia czy skazy.
«Wielbi dusza moja Pana». Maryja uznaje wielkość
Boga. Jest to pierwszy, niezbędny element wiary, który
daje bezpieczeństwo ludzkiemu stworzeniu i uwalnia
je od lęku, nawet gdy wokół szaleją dziejowe burze.
Nie poprzestając na pozorach, Maryja oczami wiary
«widzi» dzieła Boga w historii. I jest błogosławiona,
bo uwierzyła: przez wiarę przyjęła bowiem słowo Pana
i poczęła Słowo Wcielone. Wiara pozwoliła Jej
zobaczyć, że wszystkie trony władców tego świata są
tymczasowe, a tron Boga jest jedyną trwałą skałą,
która się nie zachwieje ani nie upadnie. Jej Magnificat,
jeśli nań popatrzeć z perspektywy wieków i tysiącleci,
pozostaje najprawdziwszą i najgłębszą intepretacją
dziejów, podczas gdy słowom tak wielu mędrców tego
świata na przestrzeni wieków zaprzeczyły fakty.

Powróćmy do domu z Magnificat w sercu.
Niech napełniają nas takie same, jak Maryi, uczucia
uwielbienia Pana i wdzięczności Mu, Jej wiara i
nadzieja, jak Ona oddajmy się w ręce Opatrzności
Bożej . Naśladujmy Jej przykładną i wielkoduszną
gotowość służenia braciom. Tylko wtedy bowiem, gdy
przyjmiemy Bożą miłość i nasze życie stanie się
bezinteresowną i wielkoduszną służbą bliźniemu,
będziemy mogli z radością śpiewać Panu pieśń
uwielbienia. Niech nam wyjedna tę łaskę Matka Boża,
która zachęca nas, byśmy znaleźli schronienie w Jej
Niepokalanym Sercu!

„„ ZZ rraaddoośścciiąą ssłłaawwcciiee BBooggaa wwsszzyyssttkkiiee zziieemmiiee,, ooppiieewwaajjcciiee cchhwwaałłęę JJeeggoo iimmiieenniiaa.. ”” ((PPss 6666,, 11 ))
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OObbcchhooddyy DDnniiaa MMaattkkii

Dnia 23 maja 2011 roku
świętowaliśmy Dzień Matki w
Polanie. Zaczęliśmy Mszą świętą o
godz. 9:00, którą poprowadził ks.
dyrektor Jarosław Wnuk. Na
wstępie wprowadzono poczet
sztandarowy, który reprezentowali
Piotr Kostański, Agnieszka
Myślińska i Zuzanna Przybylska.
W kazaniu, ks. dyrektor mówił, że
przemijanie ma sens tylko z
Jezusem i Maryją. Przytoczył także
przypowieść o zbrodniarzu, który
był sądzony w Poznaniu, do którego
to nikt nie żywił pozytywnych
uczuć z wyjątkiem jego matki, która
twierdziła, że zawsze będzie przy
nim i będzie się za niego modlić.
Ks. dr podkreś-
lił także rolę
Matki Boskiej ,
która jest naj-
lepszą z matek i
powinna być
dla wszystkich
wzorem.
Po Mszy świętej przenieśliśmy się
do świetlicy wiejskiej , na mającą się
tam odbyć akademię. Na początku
p. Anna Stępniewska przywitała
wszystkich zgromadzonych, a w
szczególności wszystkie mamy. W
dalszej części mogliśmy zobaczyć
występ Dawida Krauze, który zagrał
na syntezatorze i zarecytował
wiersz. Prowadzący akademię Piotr
Kostański i Ola Wiercińska zaprosili
wszystkich do mających się odbyć
przedstawień. Przedszkolaki zatań-

czyły śpiewając, że ich „mama jest
ładna jak żadna” zapraszając przy
tym wszystkich do tańca. Kinga
życzyła mamie sto lat i aby była
„radosna jak budzą-
ca się do życia
wiosna”, Maciek
życzył mamie
„uśmiechów tysiące
jak słońce”, Oliwia
życzyła mamie, aby
zawsze była młoda, Paweł Kania
powiedział, że „niezapominajki,
choć są małe, tez kochają mamę”.
W dalszej części Agnieszka
Myślińska oznajmiła, że „moc
mamy okrywa nas”, uczennice z
klasy II SP zaprezentowały tańce z
szarfą przeplatane ćwiczeniami
akrobatycznymi, następnie Miłosz

zarecytował wiersz
mówiąc, że ciepło,
miłość, spokój i
dobroć bije od matki.
Talentem recytator-
skim mogli popisać
się także uczniowie
klasy I SP, gdy
Klaudia przekony-

wała, że jest takie słowo, które
nigdy nie zawodzi – słowo matka,
Mateusz opisywał, że gdy jest mu
smutno, jak ujrzy mamę, to się
uśmiecha, Hubert oświadczył, że
„od burzy, od wichrów mama
osłoni”, Milena twierdziła, że
„miłość doda mamie sił” oraz
Jowita także z wdzięcznością wyra-
żała się o mamie. Norbert z klasy I
Gim. także popisał się grą na syn-
tezatorze, za co otrzymał gromkie

brawa od publiczności. Z kolei
Irena i Nina z klasy IV SP zaśpie-
wały zaaranżowaną przez siebie
piosenkę pt. „Na karuzeli” wykonu-

jąc przy tym wspólny
taniec. Na koniec
przedstawień artysty-
cznych zaprezento-
wała się klasa VI SP,
kiedy to Hubert
oznajmił, że „tylko

jedna mama jest na zmartwienia”
oraz Wojtek, który także dodał od
siebie wiersz dla mamy. Kulminacją
i niespodzianką był występ muzy-
czny klasy VI SP w składzie Hubert
– gitara basowa, Kamil – organki i
Dawid – syntezator, którzy to
zagrali covery grup KSU i Urszuli
oraz utwór z filmu „Czterej
pancerni i pies”. Podsumowaniem
była recytacja Ali, która przekony-
wała, że „miłość mamy nie waży się
na gramy i kilogramy” oraz Kamila,
który życzył swojej mamie, aby
żyła beztrosko i była szczęśliwa. Na
koniec – poza programem – klasa
IV SP, wraz z p. Karoliną Smo-
leńska, wręczyła prezenty naszym
księżom, zakupione podczas nieda-
wnej wycieczki do Krynicy i na
Słowację, co stanowiło miły akcent
kończącej się uroczystości. Szcze-
gólne podziękowania należą się
wszystkim organizatorom niniejszej
uroczystości, a w szczególności, p.
Barbarze Michno, p. Małgorzacie
Gałek, p. Annie Stępniewskiej , p.
Dominice Podstawskiej , a także
rodzicom, którzy przygotowali
część kulinarną. Radosław Pasławski

WWyycciieecczzkkaa kkllaassyy IIVV SSPP
ddoo KKrryynniiccyy ii PPoopprraadduu

Dnia 19 maja 2011 roku
nadszedł dla uczennic klasy
czwartej – Niny Smoleńskiej , Marty
Stępniewskiej , Natalii Caban i Ireny
Zięba – długo oczekiwany czas,
gdyż o godz. 8:00 wyruszyliśmy

spod szkoły w Polanie na
czterodniową wycieczkę w kierunku
Popradu na Słowacji. Towarzyszył
nam kierowca p. Szymon i p.
Karolina Smoleńska, która pieczo-
łowicie pilotowała całą wycieczkę
oraz z niezwykłą starannością
opisywała najważniejsze zabytki
kulturowe i historyczne napotkane

na szlaku naszej podróży.
Wyruszyliśmy z zamiarem głęb-
szego poznania folkloru regionu
beskidzkiego, a przy tym aby
wypocząć i zrelaksować się. Pier-
wszy przystanek naszej wycieczki
miał miejsce w kościele św.
Wawrzyńca w Rymanowie, w
którym to mogliśmy posłuchać
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ciekawych faktów z życia parafii z
ust siostry tegoż kościoła. Ten
przepiękny późnobarokowy kościół
został wybudowany w latach 1779-
1781 . Następnie
odwiedziliśmy
miejscowość -
Trzciana, gdzie
usytuowana jest
pustelnia św. Jana
z Dukli, znajdująca
się na wzgórzu
Zaśpit. Została
ona założona w
1769 roku już po
beatyfikacji bł. Jana. W roku 1883,
znajdująca się tam murowana
kaplica spłonęła, po czym, jak głosi
legenda, św. Jan objawił się we śnie
właścicielce Dukli Marii Amelii,
zalecając, aby została wybudowana
w tym samym miejscu kaplica, co
zostało wykonane. Następnie
wniesiono w jej miejsce drewnianą
kaplicę, jednak zachowaną do dnia
dzisiejszego neogotycką murowana
kaplicę zbudowano w latach 1906-
1908. Dochodząc do kaplicy było
nam dane podążać wzdłuż kap-
liczek Drogi Krzyżowej rozmiesz-
czonych wokół świątyni. Zwie-
dzając tę kaplicę mogliśmy obej-
rzeć polichromię, która przedstawia
życie bł. Jana. Natomiast w tarasie
ze sztuczną grotą skosztowaliśmy
wody z mieszczącego się w niej
źródełka, która ma właściwości
lecznicze. Na koniec wizyty w
pustelni usłyszeliśmy opowieści
opiekującego się świątynią zakon-
nika, które przybliżyły nam fakty z
życia św. Jana z Dukli.

Kilka kilometrów dalej
obejrzeliśmy w Dukli późno-
barokowy kościół bernardynów p.
w. św. Jana z Dukli, zbudowany w
latach 1761 -1764 na miejscu
drewnianej świątyni z 1742 roku.
Obejrzeliśmy w nim prezbiterium
zakończonym półkolistą apsydą,
fasadę ujętą w dwie wieże, nakryte
barokowymi hełmami. Wewnątrz

ujrzeliśmy także polichromię
przedstawiającą sceny z życia św.
Jana z Dukli. Świątynia mieści
ponadto relikwiarz św. Jana

przyniesion
y tutaj w
1974 roku.
W dalszej
części na-
szej podróży
odwiedzi-
liśmy miej-
scowość
Szymbark,
która, choć

nieznana, poszczycić się może
licznymi walorami kulturowymi
czy przyrodniczymi. Na wstępie
zwiedziliśmy kasztel Gładyszów
(dwór obronny) w stylu rene-
sansowym z 1540 roku, gdzie pani
przewodnik oprowadzała nas po
wnętrzach opisując dokładnie naj-
ważniejsze aspekty tegoż dworu.
Później obejrzeliśmy Muzeum
Budownictwa Ludowego usytuo-
wane w centrum wsi z warsztatami
wiejskimi,
budynkami
gospodarczymi
i chałupami
pochodzącymi z
XVIII-XX
wieku, które sta-
nowią charakte-
rystyczne przy-
kłady tradycyj-
nego budowni-
ctwa wiejskiego,
występującego
na terenie
Pogórza
Gorlickiego. W
dalszej części podążaliśmy
szlakiem turystycznym w kierunku
Beskidzkiego Morskiego Oka –
jednego z największych w polskich
Karpatach fliszowych jezior osu-
wiskowych o wymiarach 50 x 20
metrów. Chwila na odpoczynek,
pamiątkowe zdjęcia i delektowanie
się tą atrakcją przyrodniczą zostały

przerwane nadciągającą burzą,
która ponagliła nas w kierunku
naszego busa oddziałując na nas
niczym ostroga na konia.

Do miejsca noclegowego–
miejscowości Tylicz - dojechaliśmy
w godzinach wieczornych, gdzie
dopełnieniem kończącego się dnia
były wspólne śpiewy i opowieści z
naszego życia przy wpatrywaniu
się w płomienie palącego się
ogniska.

Następnego dnia, prowadzeni
przez przewodnika beskidzkiego p.
Karolinę Smoleńską wyruszyliśmy
najnowocześniejszą i najdłuższą
kolejką gondolowa w Polsce - na
Jaworzynę Krynicką, aby podążać
szlakiem turystycznym w kierunku
Szczawnika. Naszym udziałem
były przepiękne pejzaże rozcią-
gające się ze szczytów, z których
to, przy dopisującej nam pogodzie,
mogliśmy ujrzeć krajobrazy Tatr .
Udaliśmy się na odpoczynek do
schroniska a następnie do bacówki
nad Wierchomlą, gdzie uczniowie

mogli zrelaksować
się na huśtawce i
hamaku, a opieku-
nowie wypocząć
przy herbatce.
Także i tego dnia
wróciliśmy do
Tylicza w godzi-
nach wieczornych
oczekując na ko-
lejny, pełen wra-
żeń dzień.

Radosław Pasławski

„Wpodróżowaniu fantastyczne

jest między innymi to, że

człowiek przekonuje się, ilu jest

na świecie dobrych, uczynnych

ludzi.”

William Wharton



1.W piątek odbyło się spotkanie Rady Parafialnej , na której podjęto następujące decyzje;
- w następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11 :00 odbędzie się spotkanie /pod wiatą/, na które
zapraszamy wszystkich parafian w celu omówienia, działań związanych z budową kościoła,
będzie też omawiana aktualna sytuacja w naszej szkole,
- w poniedziałek o godzinie 9:00 członkowie Rady Parafialnej podejmą prace przy
porządkowaniu terenu nowego kościoła, zapraszają chętnych do pomocy,
- przypominamy mieszkańcom Polany Górnej o koszeniu trawy wokół kościoła i cmentarza,
- w poniedziałek 30 maja do składania desek zostały wyznaczone następujące osoby: Zięba
Julian, Tarnawski Michał, Karciarz Piotr, Majewski Andrzej , Dyrda Stefan.
Prace rozpoczną się o godz. 9:00.

2. Od jutrzejszego poniedziałku, 30 maja, przez trzy kolejne dni będziemy się modlić o dobre
urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla
ciężkiej pracy ludzkiej na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym
kraju i na całym świecie.

3.We wtorek, 31 maja, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Ona jest świątynią
Ducha Świętego od chwili Zwiastowania i niesie go innym, jak swojej krewnej – Elżbiecie
podczas nawiedzenia, aby mógł się dalej rozlewać na całe stworzenie.

4.W tym tygodniu wchodzimy w czerwiec poświęcony Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele
codziennie po Mszy św.o godz. 1 8:00 będziemy odprawiali nabożeństwa czerwcowe, podczas
których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Licznie uczęszczajmy na te nabożeństwa,
aby wynagrodzić Panu Bogu wszystkie nasze grzechy i nieprawości. Podobnie jak w maju,
niech ta czerwcowa modlitwa będzie też celebrowana w domach, przy przydrożnych
kapliczkach i krzyżach.

5.W środę, 1 czerwca, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, na Eucharystię zapraszam przede
wszystkim dzieci z rodzicami, aby wspólnie modlić się o czyste i dobre serca dla nich, o ich
duchowy wzrost i bezpieczeństwo w trudnych czasach.

6.W tym tygodniu też pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Okazja do
spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele od godz. 1 7:30

7.W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Ale z inicjatywy
metropolity warszawskiego abpa Kazimierza Nycza od 2008 roku w pierwszą niedzielę
czerwca obchodzone jest Święto Dziękczynienia. Choć zostało ustanowione na terenie
archidiecezji warszawskiej , w jego obchody włączają się również inne diecezje w Polsce.

8. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Oliwko Elżbiecie
i Maruszczak Marii. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Łysyganicz Małgorzatę
Froń Urszulę.

Zapowiedzi
Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć: Lupa Krystyna córka Ksawerego i Zofii
Grela oraz Zatwarnicki Marian syn Franciszka i Bronisławy Mikita - zapowiedz druga.
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