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Czytania z niedzieli
- Dz 1, 1-11,
- Ps 47, 2-3. 6-9,
- Ef1, 17-23,
- Mt 28, 19. 20,
- Mt 28, 16-20.

W dzisiejszym wydaniu:
- Wycieczka klasy IV SP do Krynicy
i Popradu
- Dzień Dziecka 2011
- Dziewiąte słowo Dekalogu

Wszystko , co wam przykazałem

Rozważanie na Wniebowstąpienie
Pańskie
Do Chrystusa można pociągnąć ludzi jedynie
poprzez wierność Jego nauce. Złudne jest przekonanie,
że przyprowadzimy kogoś do Kościoła, rezygnując
z niektórych wymagań, które On nam stawia.
W jednym z sondaży opublikowanych pod
koniec kwietnia bieżącego roku pokazano
zdecydowany sprzeciw młodego pokolenia wobec
aborcji. Sondaż dał też obraz dużej niechęci, gdy
chodzi o szereg tzw. liberalnych zmian, na które - jak
nas od dawna przekonywano - „wszyscy" czekają.
Pewne odejście od nauczania Kościoła i rozbieżne
z nim oczekiwania zaznaczyły się raczej w tych
kwestiach, które wcale nie były uznawane za palące,
a już na pewno nie znajdywały szerokiego oddźwięku
w mediach.
Całe to zjawisko trzeba by pewnie poddać szerszej
analizie, nie można jednak zaprzeczyć, że istnieje jakaś
głęboka świadomość depozytu wiary - nawet u tych,
którzy rzadko biorą udział w praktykach religijnych.

Niejeden raz mogliśmy zresztą usłyszeć, że zadaniem
Kościoła i papieża jest obrona wartości, które są
integralną częścią wiary. Oczekiwanie wielu, także (a
może przede wszystkim?) młodych, dotyczy właśnie
tego, by Kościół pozostał tym fundamentem, który
w chwiejnej rzeczywistości współczesnego świata,
stanowi trwałą i mocną ostoję. Kardynał Ratzinger obecny papież Benedykt XVI powiedział na
rozpoczęcie konklawe 18 kwietnia 2005 r.: „Wiara
«dorosła» nie idzie z prądem mód i nowinek; wiara
dorosła i dojrzała jest głęboko zakorzeniona
w przyjaźni z Chrystusem. Ta przyjaźń otwiera nas na
każde dobro, dając nam zarazem kryterium rozeznania
prawdy i fałszu, odróżnienia ziarna od plew”.

Wsłuchując się w nakaz Chrystusa, który
wstępując do nieba, mówi apostołom, aby troszczyli
się o zachowanie wszystkiego, co im przekazał,
również dzisiaj trzeba zabiegać o wierność nauce
Jezusa i siłę ducha, by nie ulegać pokusom łatwego
życia i wybiórczego traktowania wiary.

„ A o to Ja jestem z wa m i przez wszystkie dn i, a ż do sko ń czen ia świa ta . ” (Mt 28, 20)

2

http://www. polana. 9com. pl

Wycieczka klasy IV S P
do Krynicy i Popradu
Część druga

Trzeciego dnia, w drodze do
Popradu na Słowacji wstąpiliśmy do
ruin zamku w Muszynie, będących
pozostałością
wieży i muru
tarczowego,
które znajdują
się na szczycie
góry o wysokości 527 m.
n.p.m., na którego to wędrówka okazała
się niemałym
wyzwaniem dla uczennic klasy IV
SP, jednak przepiękne widoki na
Muszynę
zrekompensowały
uczniom i nie tylko włożony trud
w tę stromą wspinaczkę.
Do Popradu dojechaliśmy we
wczesnych godzinach popołudniowych, udając się do Aquacity miejsca zachęcającego do relaksu
i uprawiania sportu. Mogliśmy tu
skorzystać z basenów o różnej
temperaturze wody, sięgającej
nawet do 42°C, która wpływa
pozytywnie na przekrwienie skóry,
na układ krążenia, czy metabolizm.
Basen kryty 50 metrowy, baseny
termalne na świeżym powietrzu,
zjeżdżalnie, place zabaw dla dzieci,
liczne jacuzzi, dysze musujące oraz
sauna zaoferowały nam relaks
i odprężenie. Po siedmiu godzinach
spędzonych w parku wodnym udaliśmy się w drogę powrotną do
Tylicza, z gorącym postanowieniem
ponownego przyjazdu w to miejsce
w przyszłości.
Pierwszym punktem programu
ostatniego, czwartego dnia wycieczki było udanie się na Mszę świętą
do zabytkowej cerkwi łemkowskiej
w Powroźniku p. w. św. Jakuba
Młodszego, której początki datowane są na rok 1604. Po rozmowie
z zakonnikiem dowiedzieliśmy się,
że zakrystia jest jeszcze starsza

i służyła jako pierwsza cerkiew już
w XVI wieku, o czym świadczą
bogate malowidła na ścianach i na
sklepieniu pomieszczenia. Pani
przewodnik Karolina Smoleńska
dodała, że ponieważ cerkiew służy
dziś wiernym obrządku rzymskokatolickiego,
ikonostas jest
nienaturalnie
przesunięty na
tylną ścianę
prezbiterium.
Jako, że cerkiew, włącznie
z zakrystią, jest
dostępna dla
zwiedzających
bezpośrednio po niedzielnych nabożeństwach, nie byliśmy jedynymi
gośćmi, którzy chcieli przyjrzeć się
bliżej wspaniałej architekturze
i wystrojowi tej świątyni.
Dalej, udaliśmy się na spacer
po Krynicy Zdrój, gdzie mogliśmy
skosztować wody leczniczej stosowanej na przeróżne dolegliwości
oraz udać się kolejką linową na
Górę Parkową, na której to czekały
na nas zjeżdżalnie, gdzie uczniowie
musieli pokonać
swój
strach, zmagając się ze
zjazdem z
niemal pionowego spadu,
co zakończyło się powodzeniem.
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świętej.
Ostatnim
punktem
programu naszej wycieczki był
ołtarz papieski w Starym Sączu
wzniesiony w 1999 roku z racji
pielgrzymki Ojca Świętego Jana
Pawła II. Miejsce to jest punktem
licznych rekolekcji, czy spotkań
z okazji Dni Młodzieży, które
przyciąga wielu pielgrzymów
i turystów. W tylnej części ołtarza
mogliśmy zwiedzić muzeum,
w którym to przechowywane są
prywatne rzeczy i pamiątki po Janie
Pawle II, co stanowi bezcenną
wartość dla wiernych.
Gdy nadszedł zmierzch, po
wspólnej modlitwie o bezpieczną
podróż udaliśmy się w drogę
powrotną do Polany pełni pozytywnych wrażeń i przeświadczenia, że
nasz program wycieczki został
w większości zrealizowany. Szczególne podziękowania należą się
sponsorom: p. Janowi Rudnickiemu, p. Leszkowi Czyżewskiemu,
p. Markowi Gutkowskiemu, bez
których pomocy i wsparcia
pieniężnego ta wycieczka nie
mogłaby się odbyć. Wyrazy uznania
należą się także p.
Karolinie
Smoleńskiej,
która zorganizowała tę wycieczkę oraz
zaoferowała
bezpłatny
pilotaż i przewodnictwo,
a także
p. Tomaszowi
Glapa, który
Gdy zbliżała się pora wieczorna zafundował część kulinarną na
udaliśmy się do Nowego Sącza na ognisko.
spacer, następnie do Starego Sącza,
gdzie dane nam było spacerować po
Radosław Pasławski
zabytkowym rynku oraz obejrzeć
z zewnątrz klasztor i kościół sióstr
Klarysek, który to jak się dowie- „Podróż przecież nie zaczyna się
dzieliśmy od p. przewodnik w momencie, kiedy ruszamy
Karoliny Smoleńskiej został w drogę, i nie kończy, kiedy
ufundowany przez św. Kingę dotarliśmy do mety. ”
w roku 1280, gdzie we wnęce
(R. Kapuściński)
znajduje się trumienka z relikwiami
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Pierwszy dzień czerwca
w wielu krajach obchodzony jest
jako święto wszystkich dzieci,
dzień w którym szczególny nacisk
położony jest na zapewnienie im
optymalnych warunków do rozwoju, prawa do życia i ochrony.
W Polanie od kilku lat Dzień
Dziecka powiązany jest z dniem
sportu, który to i tym razem
drobiazgowo i dokładnie przygotowała p. Dominika Podstawska,
także uczniowie naszej szkoły wraz
z gronem pedagogicznym i rodzicami udali się na Solinę a później
do ośrodka wypoczynkowego
„ Jawor”. Na początku zawitaliśmy
do przystani „ Biała flota” oczeDziesięć prostych słów

Dziewiąte słowo Dekalogu
NI E P O Ż ĄD AJ Ż O NY
B L I Ź N I E G O T WE G O
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od tenisa ziemnego, koszykówki,
piłki nożnej a na wizycie na siłowni
skończywszy. Strudzeni zmaganiami sportowymi trwającymi półtorej
godziny podążyliśmy w kierunku
plaży, gdzie mogliśmy się posilić
przy czekającym na nas ognisku.
Po ponad sześciu godzinach
skierowaliśmy się w drogę
powrotną do Polany dzieląc się
wrażeniami z ostatnich kilku
godzin spędzonych na wycieczce.
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kując na rejs statkiem po zalewie
solińskim. Ładna pogoda pozwoliła
nam na podziwianie malowniczych
krajobrazów siedząc na pokładzie
pod odkrytym dachem statku,
z którego to z bliskiej odległości
wpatrywaliśmy się w plażę
w Polańczyku, a okrążywszy małą
wyspę
minęliśmy
przystań
w „ Jaworze” i po 50 minutach
wróciliśmy od przystani "Biała
flota". Następnie udaliśmy się na
zaporę, aby zachwycać się zapierającymi dech w piersiach widokami z tej największej tamy
w Polsce. W kolejnym etapie naszej
podróży przybyliśmy do „ Jaworu”,
gdzie każdy mógł spróbować
swoich sił angażując się w różne
dyscypliny sportowe; począwszy

kultywowania myśli i pragnień
związanych z czynami zakazanymi
przez szóste przykazanie.
Ochrzczony, za pomocą łaski Bożej
i walcząc z nieuporządkowanymi
pragnieniami, osiąga czystość serca
przez cnotę i dar czystości, czystość
intencji, czystość spojrzenia zewnętrznego i wewnętrznego, czuwanie nad uczuciami i wyobraźnią,
modlitwę.

Dziewiąte przykazanie domaga się przezwyciężenia pożądliwości cielesnej w myślach i pragnieniach. Walka z pożądliwością
cielesną prowadzi przez oczyszczenie serca i praktykowanie cnoty
umiarkowania.
Czystość domaga się wstydliwości.
Wstydliwość chroni intymność
Dziewiąte przykazanie zakazuje osoby i związana jest z czystością,

Radosław Pasławski

„Każdy rodzaj sportu niesie z sobą

bogaty skarbiec wartości, które
zawsze trzeba sobie uświadamiać,
aby móc je urzeczywistniać”

(Jan Paweł II)

świadczy o jej czujności. Kieruje
ona spojrzeniami i gestami, które
odpowiadają godności osób i godności ich zjednoczenia. Wyzwala
z szerzącego się erotyzmu i usuwa
to wszystko, co sprzyja nieprzyzwoitej ciekawości. Domaga się także
oczyszczenia klimatu społecznego
przez nieustanną walkę z permisywizmem obyczajów, który opiera
się na błędnej koncepcji wolności
ludzkiej.
(na podstawie Kompendium Katechizmu
Koscioła Katolickiego)

Z MĄ DROŚCI OJCÓW PUSTYI
„ Ten jest rzeczywiście mądry, kto nie słowami, lecz swoimi czynami poucza innych ” Abba Hyperechios

„ Jeśli Chrystus stał się dla nas sprawiedliwością i mądrością, to w oczywisty sposób stał się dla
nas również odpoczynkiem . ” Jan z Karpatos
„ Drabina do Królestwa iebieskiego ukryta jest w Tobie, a więc w twej
duszy. Zanurz się w sobie, z dala od grzechu, a znajdziesz tam stopnie po
których możesz się wspiąć. ” Izaak Syryjczyk
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
VII IEDZIELA WIELKAOCA

1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku.
Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię
wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest
potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego
i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować
nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten
właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy
z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który
nieustannie nas wspiera i pociesza.
2. Już od wczoraj przez kolejne czerwcowe dni, wpatrzeni w kochające Serce Pana Jezusa,
modlitewnie oczekujemy na Zesłanie Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt.
Z codziennym czerwcowym nabożeństwem po Mszy św. o godz. 18:00 łączymy także
nowennę do Ducha Świętego. Włączmy się licznie w tę modlitwę, wiedząc, jak bardzo jest
nam potrzebne Jego światło i pociecha.
3. W przyszłą niedzielę, 12 czerwca, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane
Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni
moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię
Świętą wielkanocną. Wigilię tej uroczystości będziemy świętować już w sobotę, 11 czerwca.
4. Dziękuję za podjęcie prac porządkowych wokół kościoła przez Radę Parafialną, przyszli także
państwo Cecylia i Antoni Kaniowie, do układania desek przyszli Piotr Karciarz i Michał
Tarnawski.
5. Zapraszam na spotkanie po Mszy św. o godz. 11:00
6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „ Bóg Zapłać” Paniom: Łysyganicz Małgorzacie
i Froń Urszuli. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Domańską Bożenę i Gałek Małgorzatę.
7. Rozliczenie przychodów i rozchodów z minionego tygodnia z parafii.
Lp.
1
2
3
4
5
6

Treść

Składka niedzielna
Ofiara indywidualna
Dar ołtarza rodziców dzieci kom.
Tynkowanie kościoła
Lichtarz pod paschał
Banery z Ojcem Świętym

Razem
Saldo

- 14 674 zł

Przychody
536 zł
50 zł
700 zł

1 286 zł

Rozchody

14 200 zł
1 550 zł
210 zł
15 960 zł

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

