
W tym wydaniu:
- Dzień Matki w Polanie,
- Wycieczka nad morze klasy VI,
- Peregrynacja Krzyża w Polanie w 1983 r.
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UROCZYSTOŚĆ �AJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

rok B

„„CChhwwaałłaa OOjjccuu ii SSyynnoowwii,, ii DDuucchhoowwii ŚŚwwiięętteemmuu,,
BBoogguu,, kkttóórryy jjeesstt ii kkttóórryy bbyyłł,, ii kkttóórryy pprrzzyycchhooddzzii.. ”” ((AApp 11 ,, 88))

Czytania z niedzieli
- Pwt 4, 32-34. 39-40,
- Ps 33, 4-5.6 i 9. 18-19. 20 i 22,
- Rz 8, 14-17,
- Ap 1, 8,
- Mt 28, 16-20.

BBÓÓGG JJEESSTT MMIIŁŁOOŚŚCCIIĄĄ

Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym pozostaje
dla nas niezgłębioną tajemnicą. Ograniczoność
naszego umysłu i całej naszej istoty nie pozwala
nam jej przeniknąć, możemy jedynie zbliżać się do
niej i próbować ją nieco zrozumieć, stosując nasze
ziemskie kategorie myślenia, odczuwania
i przeżywania. To, co jest nam dane, jest tylko
kroplą w bezkresnym oceanie, ale zgodnie
z zapewnieniem Pana wystarczy do naszego
Zbawienia.

Pośród wszystkiego, co możemy o Bogu
powiedzieć, najpiękniejsze jest to, czego wszyscy
w jakimś stopniu doświadczamy i czego każdy
człowiek w swoim sercu pragnie, nawet jeśli się
tego wypiera. Chodzi o definicję Boga podaną
przez św. Jana Ewangelistę: „Bóg jest miłością”.

Relacja, jaka zachodzi między poszczególnymi
osobami Trójcy Świętej , jest doskonałą komunią
miłości. Bóg nie jest wielkim samotnikiem, ale
pełnią miłości. Miłość jest motorem Jego działania:
z miłości powołał świat do istnienia, z miłości
stworzył człowieka, a kiedy człowiek odwrócił się
od Niego, z miłości dał swego Syna, aby ten świat

zbawił. Syn stał się objawicielem miłości Ojca do
nas, Duch Święty zaś jest Duchem jedności
i miłości. Możemy śmiało powiedzieć, że żyjemy
dzięki Bożej miłości i poruszamy się w jej
strumieniu. Otwarcie się na tę prawdę rodzi
poważne konsekwencje: na miłość bowiem można
odpowiedzieć tylko miłością.

„ O Boska Trójco,
zamieszkaj we mnie,

abym ja mógł zamieszkać w Tobie”
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DDzziieeńń MMaattkkii ww PPoollaanniiee

Uroczystość Dnia Matki obchodziliśmy razem
ze świętem Maryi Wspomożycielki, spotykając się 24
maja na wspólnej Mszy św. o godz. 9, której
przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Gołyźniak.
Kazanie natomiast wygłosił ks. dyrektor Jarosław
Wnuk, który przytoczył historię wychowanków
oratorium salezjańskiego skazanych na śmierć,
podkreślając ich bezgraniczne zaufanie Maryi
Wspomożycielce w godzinie śmierci, wierząc że
wyjedna Ona dla nich łaski u Boga. Po Mszy św.
przenieśliśmy się do Domu Młodzieżowego, gdzie
odbył się konkurs recytatorski, w którym udział wzięli
uczniowie naszej szkoły. Dawid Koncewicz przywitał
wszystkie mamy a p. Krystyna Pisarska wprowadzała
kolejnych uczestników, którzy przygotowali specjalnie
na tę okazję wiersze dla mam. W kategorii klas 0-3 SP,
jury w składzie p. Bernadetta Szkarłat, Dominika
Podstawska i Ola Wiercińska pierwsze miejsce
przyznało Asi Stępniewskiej za wiersz własnego
autorstwa pt. Kilka słów dla mojej mamy. Drugie
miejsce przypadło Zosi Myślińskiej także za wiersz
własnego autorstwa pt. Do mojej mamy a trzecie
miejsce zajęła Oliwia Krakowska za wiersz pt.
Spacerek. W kategorii klas 4-6 SP na pierwszym

miejscu uplasował się Witek Michno recytując wiersz
pt. Mamo, dla Ciebie jestem, drugi był Darek Oskorip
deklamując Miłość mamy, a tuż za nim uplasował się
Patryk Koncewicz za wiersz Kochana mamo, który to
Patryk napisał sam. Na zakończenie uczniowie klas II-
III SP zaśpiewali kilka piosenek dla swoich mam życząc
im przy tym sto lat.

Całość uroczystości przygotowały p. Krystyna
Pisarska, Anna Stępniewska oraz rodzice, którzy zadbali
o część kulinarną, za co należą im się szczere
podziękowania.

Radosław Pasławski

PPeerreeggrryynnaaccjj aa KKrrzzyyżżaa ww PPoollaanniiee ww 11 998833 rrookkuu..

W kronice parafii Polana ks. proboszcz
Stanisław Zasada tak zapisał w 1983 roku: „We wtorek
13 września w dzień pożegnania obrazu [Matki Boskiej
w kopii jasnogórskiej ] a zarazem w przeddzień święta
Podwyższenia Krzyża św., dla uczczenia jubileuszu
Odkupienia w naszej parafii rozpoczęła się peregrynacja
krzyża.
Krzyż wyrzeźbił mi na zamówienie ludowy rzeźbiarz ze
Średniej Wsi. Poświęciłem go na Mszy św. o godz.
1 8.00 z następnie procesjonalnie przy licznym udziale
wiernych został zaniesiony do pierwszej rodziny na
Osadzie i od tego dnia będzie nawiedzał wszystkie
rodziny.
Od pierwszych dni ludzie bardzo licznie gromadzą się
wieczorem w domach na wspólną adorację krzyża. Już
pierwsze dni wykazały, że jest to wspaniała akcja
duszpasterska. Sąsiedzi, którzy dotąd gniewali się ze
sobą, podają sobie ręce do zgody, bo przecież będą
sobie przekazywać krzyż. Sąsiad niosąc sąsiadowi
krzyż, puka nim w drzwi domu i mówi: „Kłaniamy Ci
się, Panie Jezu Chryste . . . „. Potem odbierają krzyż,
całują i stawiają na pięknie przygotowane miejsce
w pokoju.

Rodzina przyjmująca krzyż zamawia sobie Mszę św.
w intencji swojej rodziny i przystępuje w całości
z nielicznymi wyjątkami do Spowiedzi i Komunii św.
Zrobiłem śpiewniczki z maszynopisu z tekstami ponad
30 piosenek religijnych oazowych i tradycyjnych pieśni.
Ludzie bardzo chętnie, z zapałem, nie rzadko na dwa
głosy śpiewają. Modlitwy specjalnie na tę okoliczność
ułożone, prowadzą przeważnie ojcowie rodzin czytając
je ze sporządzonego na maszynopisie modlitewnika.
Zakończenie peregrynacji przewiduje na początek
grudnia tego roku. Staram się być w każdym domu”.

Witold Smoleński

„ Krzyż to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz
z jego życiem ocalić własne. Krzyż znaczy: miłość
silniejsza jest od nienawiści i od zemsty, lepiej jest

dawać, aniżeli brać, angażowanie się jest skuteczniejsze
od czczego stawiania żądań. (. . . )

Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od
tych, którzy są najbliżej ciebie,

i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej. ”
Jan Paweł II, Wiedeń, 1983 r.
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WWyycciieecczzkkaa nnaadd mmoorrzzee kkllaassyy VVII

16.05.br. klasa VI wyruszyła na koniec Polski,
aż nad Morze Bałtyckie, w okolice Trójmiasta.
Pierwszy etap podróży to droga do Sanoka, którą
zapewnili nam rodzice. Z Sanoka do Krakowa
dojechaliśmy busem, a dalej nocnym pociągiem do
Gdyni Głównej . Tu dotarliśmy 17.05, ale to nie koniec!
SKM - szybką kolejką miejską dojechaliśmy do
miejsca zakwaterowania, do Rumi (Ośrodek
Salezjański).

1 8.05 - wynajętym busem pojechaliśmy do
Słowińskiego Parku Narodowego. Tu wędrując po
największych wydmach Europy doszliśmy do brzegu
morza. Następnie odbyliśmy długi spacer po plaży,
w pełnym słońcu, urozmaicany zbieraniem muszli
i moczeniem nóg w zimnej wodzie. Pod wieczór
podjechaliśmy jeszcze na Przylądek Rozewie - najdalej
wysunięty na północ skrawek naszego kraju.

1 9.05 - z portu w Gdyni wyruszyliśmy statkiem
przez Zatokę Gdańską w kierunku Półwyspu
Helskiego. Rejs zakończył się w porcie w Jastarni,
następnie spacer po miasteczku i dalej koleją
dotarliśmy do ostatniej miejscowości na półwyspie - na
Hel. Tu zwiedzaliśmy fokarium, latarnię morską
i poszliśmy na szeroką plażę, cały czas usypywaną
przez morze przez tzw. procesy akumulacyjne.
Zabawom na plaży nie było końca, jeden z uczniów
dokonał pełnego zanurzenia w morzu, po czym,
w ramach osuszania zgodził się na zakopanie go po
uszy w ciepłym piasku.

20.05 - zwiedzaliśmy Gdańsk, jego przepiękną
starą część oraz statkiem spacerowym popłynęliśmy na
Westerplatte, gdzie stanęliśmy u stóp znanego pomnika
upamiętniającego bohaterską walkę żołnierza polskiego
z Niemcami podczas II Wojny Światowej . Podczas tego
krótkiego rejsu płynęliśmy obok Stoczni Gdańskiej -
już niestety nieistniejącej . Sterczą jedynie dźwigi
portowe, będące śladem przemysłu stoczniowego,

który został przez nasz rząd zlikwidowany.
Wieczorem wśiedliśmy do nocnego pociągu i rankiem
dotarliśmy do Warszawy. Tu wjazd na XXX - ste piętro
Pałacu Kultury i Nauki, małe zakupy w Złotych
Tarasach - największej galerii handlowej w stolicy
i wreszcie powrót busem na Podkarpacie. A do Polany
dostaliśmy się znów dzięki uprzejmości rodziców, za
co serdecznie dziękujemy!

Hanna Myślińska

„ Tak, Krzyż jest wpisany w życie człowieka. Kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy
ludzkiej kondycji. Tak jest! Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii
cierpienia i trudnych doświadczeń. (. . . ) Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość
tylko temu, co ma pozór piękna i co sprawia przyjemność, chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić Krzyż. Ta
moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za wszelką cenę;
zachęca do nieodpowiedzialnego przeżywania płciowości i do życia pozbawionego celu, wyzbytego szacunku dla
innych. Otwórzcie oczy, młodzi przyjaciele: to nie jest droga prowadząca do radości i do życia, ale ścieżka wiodąca
w przepaść grzechu i śmierci. (. . . ) Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (. . . ) Bez Boga Krzyż nas
przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (. . . ) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie pozwól, aby przygniotły
Cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego
życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie!”

Jan Paweł II, Podczas spotkania z młodzieżą na placu św. Jana na Lateranie, 02. 04. 1998 r.



1. Dzisiaj w Kościele radujemy się uroczystością Trójcy Przenajświętszej . Ten dzień obchodzimy
jako Dzień Dziękczynienia. Chcemy przez to uczyć się postawy wdzięczności dla Opatrzności
Bożej za troskliwą opiekę nad nami.

2.W czwartek – uroczystość Bożego Ciała. Z kościołów wyruszą procesje z Najświętszym
Sakramentem. Udekorujmy nasze domy, by pokazać Jezusowi, jak bardzo cieszymy się z tego
Jego nawiedzenia. Msza Święta o godzinie 10.00 przy kapliczce na Ostrym.
Proszę o udekorowanie okien w całej parafii, zwłaszcza na trasie procesj i, na znak naszego
szacunku dla Chrystusa Eucharystycznego, który chce być obecny szczególnie w dniach oktawy
blisko każdego z nas.

3.W następną niedzielę na Mszy św. o godz. 11 .00 przeżywamy uroczystość pierwszej rocznicy
Komunii św.

4. Plan Rekolekcji i peregrynacji Krzyża Papieskiego i Relikwii bł. Jana Pawła II

Rekolekcje przed peregrynacją
Krzyża Papieskiego i Relikwii bł. Jana Pawła II.

POLANA, 2 – 6 CZERWCA 2012.
�iedziela – 3 czerwca 2012.
godz. 8.00 – Msza Św. z nauką ogólną;
godz.11 .00 – Msza Św. z nauką ogólną – Uroczystość I Komunii Św.

Poniedziałek – 4 czerwca 2012.
godz.1 0.00 – 11 .00 – Nauka dla dzieci /SP/;
godz. 11 .00 – 12.00 – Nauka dla młodzieży /GIM/;
godz. 1 8.00 – Msza św. z nauką ogólną;
godz. 1 9.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn.

Wtorek - 5 czerwca 2012.
godz. 1 7.00 - Msza św. powitania i Peregrynacji Krzyża Papieskiego;
godz. 1 9.00 – 21 .00 – Adoracje poszczególnych grup i wspólnot;
godz. 21 . 00 – Apel Jasnogórski.

Środa – 6 czerwca 2012.
godz. 8.00- 9.00 – Adoracje poszczególnych grup i wspólnot;
godz. 9.00 – Msza Św. dla chorych.
godz. 1 0.00- 11 .00 Krzyż adorują rodziny odpowiedzialne za dekoracje Krzyża na Chrewcie,
Krzyża przy poczcie
11 .00 – 12.00 Krzyż adorują rodziny odpowiedzialne za dekoracje Krzyża koło nowego kościoła,
Krzyż przy kościele cerkiewnym
12.00 – 13.00 Krzyż adorują rodziny odpowiedzialne za dekoracje Kapliczki koło śp. Pani Melanii,
Krzyża na cmentarzu grzebalnym
13.00 – 14.00 Krzyż adorują rodziny odpowiedzialne za dekoracje Krzyża na dawnym placu
kościelnym, Kapliczki na Polana Ostre.
godz. 1 5.00 – Msza Św. pożegnania Krzyża i Relikwii Bł. Jana Pawła II.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ �AJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
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