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WAKACJI CZAS - WARTO POCZYTAĆ!
Rodzice w akcj i

Jak przekazywać dzieciom
wartości
Drogi Rodzicu, czy zdarzyło
się kiedyś, że Twoje dziecko
nie wykonało tego, o co je
poprosiłeś i musiałeś powtarzać jakieś polecenie raz,
drugi, trzeci, dziesiąty? Jeśli
nie, to odłóż tę książkę. Ona nie jest dla Ciebie.
Jeśli tak, to dodatkowo z książki dowiesz się, jak
stawiać i respektować granice? Jak radzić sobie
z zazdrością o rodzeństwo? Kiedy być towarzyszem,
a kiedy policjantem, aby utrzymać dobrą więź z dzieckiem? A przede wszystkim, dowiesz się, jak przekazywać wartości, aby nie zrazić do nich dziecka!
Jako rodzice każdego dnia zadajemy sobie wiele pytań
związanych z wychowaniem dzieci. Zdarza się, że
bezradnie rozkładamy ręce lub wychodzimy z siebie,
żeby osiągnąć upragnioną przez nas reakcję naszej
pociechy. Czy przypadkiem nie popełniliśmy gdzieś
błędu?
Autor: Monika i Marcin Gajdowie,
Wydawca: Edycja św. Pawła,
Rok wydania: 2010.

Małżeństwo? 7 7 xTAK!
Małżeńskie historie
o przebaczeniu

Co znajdziecie w 77 x TAK?
- postawy psychologii związku
– czego w małżeństwie potrzeba
jemu, a czego jej i dlaczego
oczekiwania kobiet i mężczyzn
czasami się rozmijają,
- rady, w jaki sposób unikać
konfliktów, a także jak je rozwiązywać, kiedy już się
pojawią poważne problemy,
- świadectwa mężów i żon, którzy przeżyli kryzysy
małżeńskie, i opowieści o tym, jak się z nimi uporali,
- odpowiedzi na pytanie jak sobie nawzajem wybaczyć,
gdy wydaje się, że bilans wyrządzonych krzywd nie
pozwala już spojrzeć na siebie z miłością,
- zachętę do szukania nadziei w wierze, gdyż Bóg,
który dał ludziom sakrament małżeństwa, nie
pozostawia ich bez wsparcia i opieki,
- krótką i zabawną, jednak, jak wskazuje autor,
niezwykle pomocną w codziennych relacjach listę
próśb mężów skierowanych do żon i na odwrót (Jeśli
on zrobi coś nie tak, nie krzycz: „A nie mówiłam...;
Poświęć jej 5 minut, zanim zabierzesz się za gazetę).
Autor: Sylwester Szefer,
Wydawca: Esprit,
Rok wydania: 2010.

„ Do Ciebie wzn o szę o czy, któ ry m ieszkasz w n iebie. ” (Ps 1 23 , 1 )
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Uroczystości j ubileuszu 5 0 - lecia
kapłaństwa księdza Zasady.

W Polanie w dniu 17 czerwca miały miejsce
przepiękne uroczystości jubileuszu 50 - lecia kapłaństwa
księdza Stanisława Zasady. Dlaczego akurat w Polanie?
Może nie każdy wie, ale to właśnie ksiądz Zasada był
pierwszym po wojnie proboszczem parafii Polana
w latach 1982-1991. I tak pisał w kronice parafialnej:
”W imię Boże 25 lipca 1982 roku, roku jubileuszowego
600-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej na
Jasnej Górze, roku trwającego stanu wojennego objąłem na Mszy św. o godz. 12. 00 w kościele
pocerkiewnym
p. w.
Przemienienia
Pańskiego
w obecności ks. Dyrektora z Przemyśla ks. Józefa
Sularza i ks. Proboszcza z Czarnej, który dotychczas
kościół ten obsługiwał - zarząd opróżnionej parafii
Polana. Ks. Stanisław Zasada - pierwszy po 37 latach
proboszcz w Polanie”.

Gdzie w takim razie jak nie w Polanie miały się odbyć
takie uroczystości? Wszak to tutaj właśnie wdzięczni
parafianie zostawili w serdecznej pamięci obraz kapłana
- ojca - ciepłego, serdecznego, pomocnego, zawsze
z ludźmi, dla ludzi i do ludzi. Kapłana, który był
wzorem dla swoich następców, wzorem godnym
naśladowania, który rozpoczął tu wielkie dzieła a innym
było już dzięki niemu tylko łatwiej je kontynuować.
Po ogłoszeniu przez proboszcza ks. Stanisława
Gołyźniaka, że to właśnie
w Polanie odbędą się
uroczystości jubileuszowe wielu
parafian zabrało się do pracy,
przygotowania trwały parę
miesięcy, ale efekt był
zaskakujący. Sam ksiądz jubilat
zaskoczony był tak wspaniałym
przyjęciem i zdumiony, że po
tylu latach ludzie wciąż traktują
go jak kogoś z najbliższej
rodziny.
W przepiękny, skąpany
w
słońcu
poranek
w niedzielę 17 czerwca wszyscy zebrali się przed
plebanią w oczekiwaniu na wyjście księdza jubilata.
Kiedy już się pojawił ogromna radość towarzyszyła
wszystkim. Dziewczynki pierwszokomunijne oraz nieco
młodsze i troszkę starsze w białych sukienkach
i zielonych wiankach na głowie prowadziły księdza
tworząc okrąg z białej wstążki. Podobnie było 25 lat
temu gdy ksiądz Zasada pracując w Polanie obchodził
25 - lecie kapłaństwa. Procesji do kościoła towarzyszyła
także kapela grająca ulubioną przez jubilata „Barkę”.
W kościele księdza przywitały dzieci z zerówki:
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Oliwia Krakowska, Kinga Borzęcka i Julia
Hermanowicz oraz dorośli Helena Torbińska, Jan
Konopka, Anastazja Dyrda, Stanisław Domański,
Urszula Pisarska i Bogdan Borzęcki.
Oprawa Mszy świętej, której przewodniczył ksiądz
jubilat była piękna z licznym udziałem parafian. Służyli
dawni ministranci dziś już będący ojcami następnego
pokolenia ministrantów: Stanisław Oskorip, Stanisław
Domański i Bogdan Borzęcki. Dla ksiedza jubilata
jednak wciąż Stasiu i Boguś. Czytania - Henryk
Zatwarnicki, Stanisław Oskorip, psalm Anna
Stępniewska - uczestniczka dawnej scholi księdza
Zasady a dziś podpora polańskiego chóru, a modlitwa
wiernych - Lena Wiercińska. Dary ofiarne nieśli: Maria
Borzęcka, Maria Maruszczak i Stanisław Zatwarnicki.
O tak liczne zaangażowanie parafian zadbała Agnieszka
Oskorip.
Słowo Boże wygłosił jak go nazwał sam jubilat
złotousty ks. Jerzy Szkiert, który pracuje obecnie wraz
z księdzem Zasadą w Kielcach. Z Lublina dojechał
także poprzedni proboszcz polański ks. Stanisław
Lasak, a z Bochni profesor Teofil Wojciechowski autor
obszernej książki „Polana, wieś bieszczadzka”.
Ksiądz Jerzy przypomniał lata spędzone przez księdza
Stanisława w Polanie, całą jego pracę i zaangażowanie.
Mówił pięknie, cytował nawet poezję - tak pięknie, że
niejednemu łza zakręciła się w oku. Zresztą niejeden raz
w ciągu tego uroczystego dnia.
Ciepłe słowa na zakończenie Mszy świętej
skierowali do jubilata
obecny ks. proboszcz
Stanisław
Gołyźniak,
poprzedni gospodarz ks.
Stanisław Lasak oraz pan
profesor
Teofil
Wojciechowski, który
ukląkł przed jubilatem
i jako pierwszy poprosił
o błogosławieństwo.
Ks. Lasak podziękował
księdzu jubilatowi za to,
że tak pięknie przygotował podwaliny tej parafii dla
pracy wszystkich kolejnych proboszczów - budując
plebanię, dom młodzieżowy, tworząc chór i inne grupy
parafialne. Kolejnym włodarzom parafii było już
o wiele prościej. Zabrakło tylko następcy księdza
Zasady ks. Józefa Talika, który oglądał uroczystości
z wysokiego nieba.
Po Mszy świętej ksiądz proboszcz zaprosił
wszystkich na dalsze świętowanie do świetlicy
wiejskiej. Tam staraniem księdza proboszcza, Józefy
Krakowskiej, Teresy Zatwarnickiej przy pomocy Marii
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Borzęckiej został przygotowany przez najlepsze
kucharki w okolicy pyszny obiad. Ciasta na deser jak
zawsze zapewniły polańskie gospodynie.
Cała sala zapełniła się gośćmi a posiłki sprawnie
i szybko roznosiły Anna Stępniewska, Barbara Michno,
Elżbieta Oliwko, Dominika Podstawska i młodzież Karolina Dobosz, Mariola
Rzeszowska
i Aneta
Borzęcka.
Po obiedzie przyszedł
czas na występ artystyczny
kabaretu „To i owo”
przygotowany jak zawsze
przez panią Marię Faran. Na
scenie
wystąpili Anna
Rzeszowska,
Elżbieta
Oliwko, Urszula Pisarska,
Witold Smoleński, Bogdan
Borzęcki, Dawid Koncewicz
i Asia Stępniewska. Najwięcej braw zebrał chyba
Bogdan Borzęcki jako ksiądz. Na koniec występu
szanowny jubilat otrzymał fotoalbum ze zdjęciami
z okresu jego pobytu w Polanie, przygotowany przez
Witolda Smoleńskiego z tekstami Marii Faran
i opracowaniem graficznym okładki Anny Dziubeły.
Pani Ania przygotowała również wspaniałą dekorację
sceny, którą ksiądz Jerzy miał ochotę zabrać do Kielc,
gdzie obecnie pracuje ksiądz Zasada.
Kabaret rozbawił wszystkich, ale artystycznych
wzruszeń dostarczył także występ dziewczynek
z młodszych klas szkoły podstawowej przygotowany
przez nauczycielkę wychowania fizycznego Dominikę
Podstawską. Na koniec Karolina Smoleńska pokazała
przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną ze
zdjęciami obrazującymi pobyt księdza jubilata
w Polanie. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali siebie
sprzed lat, niektórych niestety już zabrakło na sali....
Były też tańce do których przygrywała kapela

z okolicznej miejscowości.
Ksiadz Zasada najlepiej bawił się chyba
z dziećmi, bo wiadomo nie od dziś że ma doskonały
kontakt z dziećmi i młodzieżą.
Był też czas na wzajemne bycie razem, wspólne
rozmowy, wspomnienia, zdjęcia... Ksiądz cały czas
z kimś rozmawiał i śmiał
się serdecznie.
Ksiądz jubilat był
zaskoczony tak piękną
oprawą uroczystości i co
wielokrotnie podkreślał,
nie spodziewał się po tylu
latach tak serdecznego
przyjęcia. Ale Polana to
potrafi. Księże jubilacie
dziękujemy Ci za twoją
obecność, ciepłe słowa,
uśmiech i czas dla
wszystkich. Zapraszamy na kolejny jubileusz do Polany.
Zawsze wracaj do nas, bo pamiętaj że tak jak brzmią
słowa piosenki: „tu jest twoje miejsce, tu masz swój

XXV JUBILEUSZOWE MIĘDZYARODOWE
SALETYŃSKIE SPOTKAIE MŁODYCH
czyli... dni modlitwy, refleksji, muzyki i radości
DĘBOWIEC k/Jasła 9-14 lipca 2012
Temat: ŻYCIE A CELOWIKU

12:30 - Eucharystia Neoprezbiterów (homilia: ks.
Wojciech Węgrzyniak)
14:00 - obiadek bez dokładek
15:00 - zatańcz ze mną 2.0
16:00 - Gość dnia: JACEK PULIKOWSKI - Poznań
17:00 - Mikrofon dla każdego
18:00 - wybuchowa kolacja
19:30 - koncert zespołu MALEO REGGAE ROCKERS
21:45 - Apel Maryjny

Czwartek, 12 lipca 2012
8:15 - Jutrznia
8:45 - śniadanie przy ekranie
10:00 - PRO VOCATIO, czyli Quo vadis? - KS.
WOJCIECH WĘGRZYNIAK - Kraków
11:00 - Mikrofon dla każdego
12:15 - Wprowadzenie do Mszy św.

ciasny ale własny kąt, tu jest twoje miejsce, tu jest twój
dom ”.
Szczęść Boże!
Karolina Smoleńska

Podziękowania za pomoc w przygotowaniu
uroczystości prócz osób wymienionych w tekście należą
się także: panom Janowi i Leszkowi Konopkom,
Edwardowi Borzęckiemu, paniom: Anieli Cofalik,
Agnieszce Dobrowolskiej, Czesławie Gazda, Grażynie
Borzęckiej, Lenie Wiercińskiej. I oczywiście księdzu
Stanisławowi Gołyźniakowi za koordynowanie całością.

Obowiązkowo zabrać ze sobą: karimatę, legitymację
szkolną lub dowód osobisty, coś na deszcz i słońce,
żywność.

4

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

Wśród Nas nr 28/2012

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XIV IEDZIELA ZWYKŁA

1. Chrystus z żalem dziś mówił: „Tylko w swojej ojczyźnie (...) może prorok być tak
lekceważony”. Niestety, tak często bywa. Słuchamy wszystkich z wyjątkiem tych, których
znamy. Przyjmujemy za prawdę rzeczy, które przychodzą z daleka. Dobrze znana,
najoczywistsza prawda jakże rzadko do nas dociera. Niech dzisiejsza Ewangelia da nam wiele do
myślenia o tych, którzy blisko nas naprawdę nas kochają.
2. Dla wielu rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Pamiętajmy jednak, że nie ma urlopów od
modlitwy, Mszy Świętej i zachowywania Bożych przykazań. Niech nie dyspensuje nikogo od
uczestnictwa w Eucharystii ani odległość od kościoła, ani niezorientowanie w rozkładzie
nabożeństw. Po przyjeździe na wakacje od razu dowiedzmy się, gdzie jest świątynia i o której
godzinie są Msze Święte. Uczestnictwo w niedzielnej liturgii niech ma dla nas w okresie
urlopów charakter szczególnego świadectwa.
3. W dniach 9-14 lipca odbywać się będzie Międzynarodowe Saletyńskie Spotkanie Młodych
w Dębowcu. Proponujemy młodzieży naszej parafii (od klasy I gimnazjum) jednodniowy
wyjazd na to spotkanie - dnia 12 lipca w czwartek o godz. 7.00, koszt wyjazdu 10 zł.
Wyżywienie we własnym zakresie. Zapisy u ks. proboszcza. Program spotkania w Dębowcu na
dzień 12 lipca umieszczony jest w gazetce. O tym spotkaniu można dowiedzieć się więcej ze
strony internetowej www. spotkania. saletyni. pl
4. W dniach 14 – 23 lipca dzieci z naszej parafii będą przebywać w Zabrzu na kolonii.
5. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Krowiak Zofii i Caban Annie.
Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Korżyk Barbarę i Borzęcką Dorotę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• w środę 11 lipca – święty Benedykt z Nursji, opat, patron Europy, patron pokoju, pracy i ludzi
konających. Żył na przełomie V i VI wieku, wiele lat spędził w założonym przez siebie klasztorze
na Monte Cassino. Opracował benedyktyńską regułę zakonną;
• w czwartek, 12 lipca – święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, który porzucił godność kapelana
cesarza, by podążyć śladami świętego Wojciecha. Żył na przełomie X i XI wieku. Ewangelizował
Słowian i Prusów. Zawdzięczamy mu też żywot świętego Wojciecha;
• w piątek, 13 lipca – święci Andrzej Świerad i Benedykt. Żyjący w XI wieku pustelnicy
prowadzili niezwykle surowe życie, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Małgorzata Gałek, Kamil Gałek, Kamil Oliwko.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

