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Komentarz do Ewangelii
""AA ggddyy jj ąą zznnaajj ddzziiee,, bbiieerrzzee zz rraaddoośścciiąą nnaa rraammiioonnaa.. .. .. ""

Kto z nas, mając 100 owiec, gdyby zgubił
jedną, zostawiłby 99 i poszedł szukać tej zgubionej?
Pewnie nikt. Nauczeni logicznego myślenia
postąpilibyśmy zupełnie inaczej . Może dodatkowe
ogrodzenie? Może kolejny pies, aby lepiej
przypilnował stado? Tymczasem pasterz zostawia 99
i idzie za tą jedną, która się zagubiła. Co to oznacza?

Gdy wokół Jezusa zgromadzili się „wszyscy
celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać”, On
wykorzystując okazję odkrywa przed nimi, jaki jest
Bóg. Otóż ten Bóg jest wytrwały w miłości, a po
ludzku nielogiczny. Gdy człowiek zgubi się poprzez
swój grzech, Bóg nie zostawia go samego, ale idzie
za nim aż go znajdzie. Jezus chce burzyć nasze
„logiczne” myślenie o Bogu i ukazuje nam
„nielogiczne” szaleństwo Bożej miłości do nas —
miłości mimo naszej słabości, bo tak właśnie kocha
Bóg. Miłość i miłosierdzie Boga są zwrócone do
każdego człowieka, także do grzesznika. A radość
Boża dosięga grzesznika, który się nawraca. Każdy
musi wiedzieć, że zawsze będzie dobrze przyjęty
przez Boga. Jezus, który jada z grzesznikami i siedzi

z nimi za stołem, chciałby dać im odczuć, jak bardzo
Boga interesuje wspólnota z nimi. I pragnie również
zachęcić grzeszników do nawrócenia, chce im
uzmysłowić, że Bóg nie jest twardy, nie odpycha,
nie odrzuca, ale jest dobry i miłosierny. Ilekroć przez
kraty konfesjonału słyszymy: "Ja odpuszczam Tobie

grzechy. . .", tylekroć Bóg przyodziewa nas wtedy
w najlepsze szaty, daje pierścień na rękę i sandały
na nogi, czyni z nas nowego człowieka, obdarza
łaską pokoju i czystości duszy.

Zapłatą za grzech jest śmierć, Jezus umarł za
nas, abyśmy już nie umierali, ale żyli wiecznie. Nie
zmarnujmy tego daru Boga, On czeka tylko na naszą
decyzję, to od nas zależy czy przyjmiemy Jego
miłość, czy pozwolimy Mu, by nas umarłych
w skutek grzechu, znów ożywił, nas zagubionych,
znów odnalazł i z radością wziął na ramiona!

""AA KKrróólloowwii wwiieekkóóww nniieeśśmmiieerrtteellnneemmuu,, nniieewwiiddzziiaallnneemmuu,, BBoogguu ssaammeemmuu -- cczzeeśśćć ii cchhwwaałłaa nnaa wwiieekkii wwiieekkóóww!! ""
((11 TTmm 11 ,, 11 77))

Czytania z niedzieli
- Wj 32, 7-11 . 13-14;
- Ps 51, 3-4. 12-13. 17. 19;
- 1 Tm 1, 12-17;
- 2 Kor 5, 19;
- Łk 15, 1-32.
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Niedziela 5 września była dla
Polany dniem wyjątkowym bowiem
mieliśmy zaszczyt organizować
tegoroczne dożynki gminne. Całą
uroczystość zaplanowaliśmy na
zewnątrz na boisku wiejskim a Msza
Święta miała zostać odprawiona na
ołtarzu ustawionym na scenie w czyli
w naszej „muszli koncertowej”.
Dziewczyny z Polany całą sobotę
poświęciły na artystyczne
udekorowanie sceny kwiatami
włożonymi w doniczki z dyń
i kabaczków. Była to niezmiernie
misterna robota. Niestety w niedzielę
od rana lało jak z cebra. Uroczystości
dożynkowe trzeba było przenieść do
kościoła i świetlicy wiejskiej .
Nasz mały kościółek ledwie pomieścił
wszystkie delegacje z wieńcami
z Czarnej , Czarnej Dolnej ,
Michniowca, Polany, Żłobka i Rabego
oraz zaproszonych gości.
A zaszczycili nas: wicestarosta
powiatu bieszczadzkiego pan
Zygmunt Krasowski, ksiądz dziekan
Andrzej Majewski, wójt gminy
Czarna pan Marcin Rogacki
z małżonką, sekretarz gminy Czarna
pani Małgorzata Bartnik, pani
Grażyna Stecyk z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, Jan Statuch- prezes
Stowarzyszenia Osób po transplantacji
serca koło z Zabrza wraz
z sekretarzem zarządu panią Alicją
Chachaj oraz sołtysi wsi z gminy
Czarna. W kościele zrobiło się gęsto
ale i kolorowo od przepięknych

strojów niektórych delegacji oraz
malowniczo wyglądających
z wiankami na głowach
przedszkolaków i najmłodszych
dzieci. Na wejście wieńców
dożynkowych chór parafialny
zaśpiewał na melodię poloneza „Boże
z twoich rak żyjemy choć naszymi
pracujemy ciebie plenność miewa rola
my zbieramy z twego pola” - słowa te
powtórzył potem w kazaniu ksiądz
dziekan przewodniczący Mszy
Świętej . Na początku Elżbieta Oliwko
odczytała wiersz , który wprowadził
wszystkich w odpowiedni nastrój .
Potem rozpoczęła się Msza Święta,
którą prócz księdza dziekana
odprawiali ksiądz proboszcz Stanisław
Gołyźniak oraz ksiądz katecheta
Janusz Rabiniak. Ksiądz Andrzej
w długim i pięknym kazaniu
przypomniał nam o wartości chleba
oraz ciężkiej pracy rolnika, który musi
na ten chleb zapracować. Pocieszył, że
nawet padający od rana deszcz nie
może zepsuć tak pięknej uroczystości
jaką są dożynki gminne
i dziękczynienie Panu Bogu za
tegoroczne plony. Mieliśmy za co
dziękować, gdyż ominęła nas
tragiczna dla wielu w swych skutkach
powódź. Liturgię uświetniał organista
z Czarnej pan Eugeniusz Krakowski
oraz chór parafialny. Na koniec
Miłosz Smoleński przeczytał wiersz
„Gdy patrzę na chleb”. W korowodzie
z wieńcami dożynkowymi
przenieśliśmy się na świetlicę wiejską.
Ważnym momentem było przekazanie
przez Starostów dożynek Marię

Maruszczak oraz Henryka
Zatwarnickiego poświęconego chleba
na ręce Wójta gminy Czarna pana
Marcina Rogackiego, który powitał
zaproszonych gości i powiedział
słowo wstępu. Potem zaprezentował
się młodzieżowy zespół pieśni i tańca
„Ziemia Sandomierska”
z Sandomierza pod kierownictwem
pana Dariusza Bukowskiego.
Zobaczyliśmy tańce polskie
w pięknych strojach oraz
wysłuchaliśmy pieśni. To była
prawdziwa uczta dla duszy, wszyscy
oglądający byli pod wielkim
wrażeniem tego występu. Po występie
młodzież otrzymała podziękowania
od mieszkańców Polany na ręce
kierownika zespołu. Pan Dariusz
podziękował panu Wójtowi, księżom
oraz mieszkańcom Polany i gminy
Czarna za pomoc okazaną
Sandomierzowi i gminie Gorzyce
podczas tegorocznej powodzi.
Zebraliśmy zboże, pieniądze podczas
tegorocznego pikniku rodzinnego
a najmłodsi powodzianie mogli
wypoczywać u nas na kolonii.
Będąc przy temacie powodzi
zaprosiliśmy na scenę pana Jana
Statucha- prezesa STS Zabrze
zwanego u nas Jan Serce bo okazuje
naprawdę wiele serca dla naszej
miejscowości. Co roku jest
organizatorem i wielką pomocą przy
naszym pikniku. W tym roku dzięki
piknikowi mogliśmy pomóc
najmłodszym powodzianom. Ksiądz
proboszcz podziękował
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Jankowi za jego wielki wkład
i zaangażowanie nie tylko
w tegoroczny piknik ale we wszystkie
od początku. Janek otrzymał obraz
namalowany przez miejscową
artystkę. Następnie prezes STS Zabrze
poprosił na scenę mnie aby wręczyć
piękne pisemne podziękowanie
w skórzanej okładce od powodzian,
którzy wypoczywali w Polanie oraz
koszulkę z moim zdjęciem i napisem
„Karolina najlepszy przewodnik”.
Dzieci nagrodziły mnie za wycieczki,
które prowadziłam w czasie
sierpniowej kolonii. Było to
nieoczekiwane i niezwykle miłe
wyróżnienie. Po tych wzruszeniach
przyszedł czas na występ kabaretu
wiejskiego „To i owo”, w którym
prezentowaliśmy piosenki, kawały
i nasz cykliczny wywiad
z postępowym rolnikiem Marianem.
Dowiedzieliśmy się z niego jakie
zmiany szykują się w Polanie
w najbliższym czasie, co słychać
w kulturze- np.: okazało się, że
rozwija się fotografia w gminie bo jest
wystawa zdjęć z fotoradarów na
komisariacie. Zdjęcia drogie co
prawda ale punkty gratis. Na koniec
Marian miał niespodziankę- ogłosił,
że w wyniku plebiscytu
przeprowadzonego na stronie gminy
Miss Gracji i Elegancji Czarna 2010
została sekretarz gminy pani
Małgorzata Bartnik Kabaret
wyśpiewał też naszej władzy:
staroście i wójtowi o wszystkich
bolączkach mieszkańców- głównie
chodziło o kiepski stan dróg
i śpiewająco omówił wszystkich
pracowników Urzędu Gminy.

Śmiechu było co niemiara.
Ale jeszcze bardziej entuzjastycznie
widownia przyjęła występ grupy
z Czarnej Dolnej , która co godne
pochwały zawiązała się specjalnie
żeby wystąpić na dożynkach
w Polanie. I tu znów nasi włodarze
dowiedzieli się o podobnych
problemach, widać mieszkańców całej
gminy trapią podobne rzeczy.
Grupa z Czarnej Dolnej zachwycała
także strojami z różnych stron Polski
jako że w gminie Czarna mieszkają
osadnicy niemal z całego kraju.
Po tym występie przyszedł czas na
rozwiązanie dwóch konkursów:
gminnego „Mieszkajmy piękniej” oraz
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Konkurs „Mieszkajmy piękniej”
został rozstrzygnięty w 3 kategoriach.
W kategorii I -Aranżacja balkonu,
tarasu przyznano tylko I miejsce pani
Annie Mikrut . W kategorii II - Detal
architektoniczny na podwórku:
I miejsce zajęła pani Janina Dryja,
a II miejsce pani Bożena Wiercińska.
W kategorii III- Najciekawsza
kompozycja roślin w ogródku
I miejsce przyznano pani Janinie
Mikos, II. miejsce pani Marii Król
oraz III. Miejsce pani Bogumile
Czupryńskiej-Paszkiewicz. Dwa
wyróżnienia otrzymały pani Dorota
Różańska oraz pani Danuta Lasak.
Drugi z konkursów na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy dostarczył wiele
emocji ponieważ po podliczeniu
punktów okazało się, że 3 wieńce
mają ich po tyle samo więc „sierotka”
z tłumu musiała wyłonić zwycięzcę
drogą losowania. W taki sposób
I miejsce zajął wieniec z Michniowca,

w kształcie wozu drabiniastego, który
niedawno reprezentował gminę na
dożynkach diecezjalnych
w Domaradzu, II miejsce zajął Żłobek
a III Czarna Dolna. Ale wszystkie
6 wieńców zostało nagrodzonych -
pozostałe z Polany, Czarnej i Rabego
dostały nagrody za udział.
I wreszcie po tych scenicznych
emocjach przyszedł czas na małe co
nieco. Gospodynie polańskie
częstowały domowym ciastem oraz
żurkiem, który ugotowały dzięki
sponsorom: Stanisławowi
Krzemieniowi, Tomaszowi Glapie
i Alicj i Cierpisz. Polana naprawdę się
postarała i przygotowała piękne
dożynki. Dziękujemy wszystkim,
którzy dołożyli wszelkich starań, aby
to nasze wspólne świętowanie miało
tak uroczysty przebieg.

Karolina Smoleńska
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Edyta Daniłów, Edyta Torbińska, Stanisław Domański, Stanisław Zięba

Stanisław Łysyganicz, Stanisław Zatwarnicki, Stanisław Wytyczak.
Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 8:00

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

Intencje mszalne

Niedziela (19. 09)

godz. 8:00 - W intencji parafian




