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XI IEDZIELA ZWYKŁA
rok B

Życie j est święte
Największym orędownikiem prawdy o obronie Chciałbym też skierować słowo pocieszenia do tych
życia jest Chrystus, przypominający o obowiązku kobiet i mężczyzn, którzy mieli nieszczęście
uczestniczyć w zabiciu poczętego dziecka [...] Grzech
zachowania wszystkich Bożych Przykazań.
przebacza Bóg, a nie głosowanie, plebiscyt, czy
Każdy uczciwy człowiek i każdy chrześcijanin jest fałszywe argumenty zepsutych sumień fałszerzy
zobowiązany, do głoszenia prawdy zawsze i w każdej moralności [...] Grzechy nasze, choćby największe,
sytuacji. Prawdy bowiem nie da się zataić, ani Chrystus poniósł na krzyż. On przebaczył Magdalenie
zagłuszyć. Przed prawdą nie można uciec. Dziś [...], przebaczył Łotrowi na krzyżu [...], przebaczy
w świecie pojawia się nowy model zachowania wobec i nam, jeśli wyciszymy się wewnętrznie, zmienimy styl
prawdy o życiu. Zło zadanej śmierci bezbronnemu, życia i mówienia, jeśli naprawimy zło.
małemu człowiekowi, próbuje się usprawiedliwić
rzekomo wynikającymi z tego dobrymi skutkami. Obudź się Polska Rodzino, krzycz głośno i nie
Tymczasem jest to usypianie sumienia, ucieczka przed przestawaj, wołaj o swoje prawa, o godność każdego
własna pamięcią. Świat współczesny ułatwia taką człowieka, o przyszłość dzieci, o wiarę i Boga, o
postawę, rozgłaszając na sztandarach źle rozumianej miłość.
demokracji nowe hasła: względność, swoboda,
abp JózefMichalik
tolerancja wobec nieuczciwości, przemocy i zła.
Trzeba przywrócić szacunek i miłość do macierzyństwa
i ojcostwa, bo wymieranie rodziny polskiej, to
zamieranie zaufania, miłości ofiarnej, to zamieranie
kultury współżycia i bardzo często ucieczka w egoizm
myślenia i czynów.
Najgłębszy dramat prawa aborcji polega na promocji
zła i grzechu, na usypianiu sumienia, na wmawianiu, że
zabójstwo nie jest zabójstwem, że człowiek mały
i słaby, nie jest człowiekiem!
Kryterium nie tylko autentycznego chrześcijaństwa, ale
i człowieczeństwa, jest dziś stosunek do wartości życia
i jego ochrony.
„ Do b rze jest dzięko wa ć Pa n u i śpiewa ć Twem u im ien iu , a jwyższy. ” (Ps 92, 2-3 )
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Wizyta pensj onariuszy i pracowników z Domu
Pomocy S połecznej w Przemyślu
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podsumowali w zaśpiewanej przez nich piosence, że
„nadszedł czas rozstania, ale pozostaną wspomnienia”
oraz wręczając na ręce ks. dyrektora obraz w zamian za
Dnia 30 maja do naszej miejscowości zawitali okazany „dar serca”, który jaka widać ma sens, gdyż
pensjonariusze, pani dyrektor i pielęgniarka z DPS, niesie ze sobą wiele wdzięczności, a także zbierając
którzy podziękowali za zebrane przez uczniów naszej grosz do grosza może wspomóc materialnie.
szkoły na ich rzecz datki pieniężne. Ks. Damian
Radoslaw Pasławski
przywitał naszych gości a ks. dyrektor Jarosław Wnuk
w swoich słowach dodał, że Bieszczady to nie góry,
a ludzie, bo tworzą klimat. W dalszej cześci nasi
uczniowie zaprezentowali swoje występy artystyczne:
Dawid Krauze na syntetyzatorze zagrał utwór zespołu
Kombi Słodkiego miłego życia, uczniowie klasy 0
wyrecytowali wierszyk a wszyscy zaśpiewali utwór
Idziamy aleją. Swoje podziękowanie nasi goście

Wycieczka klasy V S P
Wiosna, to okres wycieczek szkolnych, gdy
uczniowie z entuzjazmem dokształcają się krajoznawczo i odpoczywają od nauki szkolnej. Tym razem
uczniowie klasy V SP dnia 25 maja wybrali się na
czterodniową wycieczką, której punktem docelowym
była stolica Małopolski – Kraków. Pierwszym
przystankiem w podróży była miejscowość Bóbrka,
gdzie zwiedziliśmy skansen naftowy. Na ok. 20 ha
ogrodzonego obszaru rozlokowane są tu ekspozycje
górnictwa naftowego, gazownictwa, przemysłu rafineryjnego i dystrybucji produktów naftowych. Znajdują
się tu autentyczne obiekty zabytkowe, będące
świadectwem rodowodu polskiego przemysłu
naftowego. Chwilę poźniej dotarliśmy do Krosna,
wizytując hutę szkła, gdzie pod okiem przewodnika
obserwowaliśmy techniki formowania sodowego szkła
gospodarczego. Formowane jest ono tradycyjną metodą
ręczną w bardzo szerokiej gamie produktowej - od
finezyjnych kieliszków po duże wazony. Ostatnim
punktem programu pierwszego dnia wyprawy była
Kopalnia Soli w Wieliczce, na wizytę której
poświęciliśmy 2,5 godziny, a było tam co zwiedzać.
Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny
obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od
średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne
wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby, szybiki) o łącznej długości około
300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do
głębokości 327 m. Ilustrują wszystkie etapy rozwoju
techniki górniczej w poszczególnych epokach
historycznych. O zmierzchu dotarlismy do Krakowa,
gdzie dzięki hojności i uprzejmości Salezjanów
mogliśmy u nich przenocować w pierwszej fazie
naszego pobytu w tym największym mieście w
południowej Polsce. Następnego dnia zaczęliśmy

zwiedzanie od Zamku Królewskiego na Wawelu –
reprezentacyjne komnaty królewskie, skarbiec koronny,
zbrojownia, czy smocza Jama, to tylko niektóre
atrakcje, które stały się naszym udziałem. Następnie w
fabryce cukierków Ciuciu obejrzeliśmy pokaz produkcji
cukierków bez użycia maszyn. Na koniec pokazu
skosztowaliśmy tych łakoci, a popyt na nie zdawał się
nie mieć końca. Pośród licznych muzeów na terenie
Krakowa, Muzeum Przyrodnicze Aquarium, które
odwiedziliśmy w dalszej kolejności, zaoferowało nam
obserwację unikatowych, żywych okazów fauny i flory,
łącznie ponad 200 gatunkow egzotycznych zwierząt,
poczynajac od waranów, pytonów, legwanów, czy
kameleonów a na gigantycznych ślimakach i biegających po wodzie jaszczurkach kończąc. Po obiedzie
udaliśmy się do Aquaparku, gdzie w szerokiej ofercie
mieliśmy do wyboru m.in. basen rekreacyjny ze
zjeżdżalniami, aneks saunowy, basen z falą, jacuzzi z
wodą solankową, bicze wodne, leżanki z hydromasażami, czy miejsca do sportów wodnych. Trzeciego dnia,
po Mszy św. wybralismy się na lekcję fizyki do Ogrodu
Doświadczeń, czyli sensorycznego parku edukacyjnego
z interaktywną ekspozycją, gdzie dowiedzieliśmy się
ciekawych nowinek m.in. o sile odśrodkowej, zasadach
rozchodzenia się dźwieków, czy jak w prosty sposób
można innych zahipnotyzować jednak z największym
zainteresowaniem spotkał się żyroskop, w ktorym to,
jak się przekonaliśmy, można chwilowo stracić
orientację w terenie. Z obiektów sakralnych dostepnych
w Krakowie, jednym z najcenniejszych jest Bazylika
Mariacka, gdzie pod opieka przewodnicką miejscowego
księdza Andrzeja, obejrzeliśmy m.in. przechowywaną
tam relikwię bł. Jana Pawła II, czy przepiękne rzeźby
Wita Stwosza upiększające ołtarz. Kolejne muzeum,
które stało się naszym udziałem znajdowało się w
podziemiach rynku, gdzie w multimedialny sposób
przedstawiona jest historia i legendy Krakowa, jak
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również zabytki archeologiczne. Na kolejną noc
prznieśliśmy się do Niepołomic na piknik astronomiczny, gdzie przez teleskop mogliśmy obserwować
nasz księżyc, czy planetę Saturn. A zainteresowanie
naszych uczniów astronomią było ogromne, gdyż
pytania adresowane do prowadzacych prelekcję nie
miały końca. W poniedziałek rano udaliśmy się w drogę
powrotną, odwiedzając w trasie Kopalnię Soli w
Bochni, która w odróżnieniu od kopalni w Wieliczce
posiada ekspozycję multimedialną oraz 200 miejsc
noclegowych znajdujacych się 250 metrów pod ziemią.
Pod koniec podróży, jako niespodziankę dane nam było
spróbować swoich sił w parku linowym Linoskoczek w
Krośnie, którego trasy wszyscy nasi uczestnicy pokonali
bezbłędnie. Ostatnią atrakcją kończącej się wycieczki
stanowiło uzdrowisko w Iwoniczu-Zdroju, gdzie
produkowane są wody mineralne, które przyciągają
rzesze kuracjuszy. Do Polany powróciliśmy w późnych
godzinach wieczornych z bazą doświadczeń, która z
pewnością wzbogaci nasza wiedzę o kulturze i historii
naszego regionu Polski.
Szczególne podziękowania za organizację tej
wycieczki należą się p. Karolinie Smoleńskiej, która
przygotowała cały plan i użyczyła swoją obsługę
przewodnicką i pilotaż, a także sponsorom za darmowy
wstęp do obiektów turystycznych oraz za dofinansowanie kosztów wycieczki, a w szczególności: p.

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
" Piękna nasza Gm ina cała"
Informacja Turystyczna, oraz Gminny Dom
Kultury w Czarnej ogłosili konkurs fotograficzny pt.
„Piękna nasza Gmina cała”, który miał na celu oddać
charakter naszej gminy i przedstawić nasz krajobraz.
Konkurs kierowany był do dzieci w wieku 8-11 lat,
12-14 lat oraz młodzieży 14–16 lat zamieszkałej na
terenie Gminy Czarna.
W dniu 29.05.2012 r. zebrała się niezależna komisja
sędziowska w składzie: Adam Mehal, LeAnn Dudka,
Janina Krauze, która spośród 11 uczestników wyłoniła
najlepsze prace fotograficzne w dwóch kategoriach
wiekowych: kat. II 12-14 lat oraz kat. III 14–16 lat,
w najmłodszej kategorii nie wpłynęła żadna praca.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas Gminnych
Dni Rodzin gdzie uczestnicy otrzymali z rąk Pana Wójta
Marcina Rogackiego cenne nagrody i dyplomy.
KAT II. 12-14 lat
I miejsce - Elwira Osękowska,
II miejsce - Nina Smoleńska,
III miejsce - Dominika Wronowska.
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Czesławowi Bobkowi ze skansenu naftowego w
Bóbrce, dyrektorowi Huty Szkła w Krośnie, p.
prezesowi Marianowi Leśnemu z Kopalini Soli w
Wieliczce, zespołowi manufaktury Ciuciu w Krakowie,
dyrekcji Zamku Królewskiego na Wawelu, dyrekcji
Muzeum Przyrodniczego Aquarium w Krakowie, p.
Arturowi Wrońskiemu z Restauracji Chimera w
Krakowie, dyrekcji Aquapark w Krakowie, ks.
Andrzejowi Jeleniowi z Bazyliki Mariackiej w
Krakowie, p. Krystianowi Gardian z Ogrodu
Doświadczeń w Krakowie oraz dyrekcji Ogrodu
Doświadczeń, państwu Bocheńskim z Bukowca,
dyrekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
dyrekcji zajazdu Jaś Wędrowniczek w Rymanowie,
Salezjanom z Krakowa, dyrekcji Obserwatorium
Astronomicznego w Niepołomicach, dyrekcji parku
linowego Linoskoczek w Krośnie oraz dyrektorowi
Kopalni Soli w Bochni - panu Krzysztofowi Ziębie.
http://www. polana. 9com. pl

Radosław Pasławski

Wyróżnienie – Natalia Rzeszowska.
Za udział w konkursie – Marta Stępniewska, Dagmara
Wronowska.
KAT III. 14-16 lat
I miejsce - Klaudia Osękowska,
II miejsce – Agnieszka Myślińska,
III miejsce – Kaja Hrabal.
Za udział w konkursie – Katarzyna Gruszeczka, Kinga
Sobiecka.

fot. Agnieszka Myślińska

fot. ina Smoleńska

4

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

Wśród Nas nr 25/2012

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XI IEDZIELA ZWYKŁA
1. Umiejętność czekania razem z Panem aż do czasu żniwa to, jak usłyszeliśmy dzisiaj, wyraz
chrześcijańskiej cierpliwości. Jest to postawa trudna, ale taka jest natura królestwa Bożego, które
wzrasta niewidocznie i dojrzewa powoli. Zaufajmy Bogu, bo On wie, co czyni.
2. Trwa czerwiec – miesiąc, w którym czcimy Najświętsze Serce Jezusowe. Nabożeństwa
czerwcowe o godzinie 18.00. Uczestnicząc w nich, modląc się wspólnie słowami litanii do Serca
Pana Jezusa, powiększajmy chwałę Bożą.
3. W przyszłą niedzielę, 24 czerwca, obchodzić będziemy uroczystość narodzenia świętego Jana
Chrzciciela. Jest on jedynym świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się
w liturgii Kościoła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza.
4. W zakrystii można odebrać zamówione w ubiegłą niedzielę płyty ze zdjęciami z peregrynacji
Krzyża Papieskiego i relikwii Jana Pawła II oraz z Bożego Ciała.
W TYM TYGODIU PATROUJE AM:
• w czwartek, 21 czerwca – święty Alojzy Gonzaga, jezuita, oddany całym sercem posłudze
chorym. Polecajmy mu w modlitwie ludzi chorych i cierpiących.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Elżbieta Oliwko, Elżbieta Maruszczak, Alicja Łysyganicz,
Alicja Podraza, Paulina Korżyk, Paulina Domańska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

