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Święta Urszula Ledóchowska

Z urwisa - bohater

Z prawdziwą
przyjemnością oddajemy do
rąk Czytelników pierwsze
wydanie książkowe
powieści wielkiej polskiej
Świętej ! Mało kto wie, że
Urszula Ledóchowska
pisała powieści dla dzieci.
Była wybitnym pedago-
giem. Jej system wycho-
wawczy bywa dziś nazy-
wany pedagogiką świę-

tości. W książce o urwisie, z którego wyrósł bohater,
przeczytamy historię Olka. Ten osierocony chłopiec,
chociaż ma dobre serce, jest zaniedbywany
wychowawczo i dlatego uczy się kłamać i kraść. Na
szczęście w porę dostaje się pod opiekę mądrych,
szlachetnych ludzi, którzy pomagają mu wyrosnąć na
dobrego człowieka. Podczas wiosennej powodzi Olek
staje przed trudnym wyzwaniem uratowania
zagrożonego życia małego dziecka.

Wydawnictwo: Edycja Św. Pawła
Wydanie: 2009

ks. Marek Dziewiecki

Co czynię ze skarbem mego życia?
Rachunek sumienia dla młodzieży

Człowiek to skarb
w oczach Boga. Nikt bardziej
niż nasz Ojciec w niebie nie
pragnie, żebyśmy żyli
w miłości, wolności
i radości. Po grzechu
pierworodnym nie jest to
jednak łatwe. Jako dzieci nie
umiemy się jeszcze bronić
przed złem świata, zagro-
żeniem, które czasem
wypływa nawet ze strony
dorosłych. W wieku dorastania jesteśmy silniejsi
fizycznie, jednak czyhają na nas inne pułapki:
naiwność, słabość czy grzech. Pomocą na drodze
własnego doskonalenia się jest wrażliwość moralna,
czyli odróżnianie zachowań, które pozwalają się
rozwijać, od tych, które prowadzą do kryzysu. Pomocą
jest też poczucie grzechu, czyli świadomość tego, że
gdy krzywdzę kogoś lub siebie samego, to największe
cierpienie zadaję Bogu, który kocha wszystkich ludzi
największą miłością. Rachunek sumienia to szukanie
prawdy o sobie po to, by stawać się najpiękniejszą,
Bożą wersją samego siebie i by iść drogą
błogosławieństwa.

Wydawnictwo: Edycja Świętego Pawła
Wydanie: Częstochowa 2012
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W niedzielę 23 czerwca nasz ksiądz proboszcz
obchodził jubileusz 25 lecia pracy kapłańskiej .
Mimo że ksiądz proboszcz w swojej skromności nie
chciał angażować nikogo do organizowania tych
obchodów mieszkańcy Polany i tak postanowili w ciągu
kilku dni przygotować mu jako niespodziankę małą
uroczystość na naszą lokalną skalę.
Przed Mszą świętą o godzinie 11 przed plebanią czekały
na księdza harcerki w pełnym umundurowaniu, które po
wyjściu księdza z plebanii prowadziły go otoczonego
białą szarfą do kościoła. Tuż za nimi szedł ksiądz
dyrektor oraz przewodniczący Mszy Św. Ksiądz Adam
Paszek wikariusz Inspektora, który na tę okoliczność
specjalnie przyjechał z Krakowa. Ksiądz Damian jak
zawsze prowadził śpiew - weszliśmy do kościoła
śpiewając „Barkę”. A cały orszak prowadzili
umundurowani harcerze oraz ministranci. W kościele
prowadzenie śpiewu przejął nauczyciel muzyki pan
Piotr Florek a harcerze stali na baczność przez całą
liturgię.
Słowo Boże wygłosił do nas ksiądz Adam Paszek, który
przypomniał, że był od początku przy księdzu
Stanisławie w jego kapłaństwie jako kleryk. W pewnym
momencie lunął deszcz a ksiądz Paszek powiedział, że
podobnie było na Mszy prymicyjnej 25 lat temu
w Muszynie - rodzinnej miejscowości naszego
proboszcza.
Po Mszy przedstawiciele wspólnoty parafialnej - pani
Lena Wiercińska oraz sołtys Mirek Konopka wręczyli
proboszczowi kosz kwiatów, słodyczy oraz dar od
parafian, za który ksiądz proboszcz wyraża wdzięczność
wszystkim parafianom.
Życzenia oraz wiersze czytali i wręczali kwiaty
przedstawiciele harcerzy, ministrantów i dzieci
szkolnych: Marta Stępniewska, Kamil Oliwko, Asia
Stępniewska, Nina Smoleńska, Oliwia Krakowska.
Ksiądz proboszcz wzruszony i chyba nieco zaskoczony
dziękował wszystkim i jak sam powiedział myślał, że
jego jubileusz przejdzie bez echa, niezauważony. Ale to
by nie przeszło w Polanie! Nie u nas! Jesteśmy
wdzięczni proboszczowi za wszelkie dobro jakiego od
niego doświadczamy, za to że zawsze możemy na niego
liczyć, że nie odmawia pomocy. Wymieniać można by
długo…
Po Mszy świętej przeszliśmy do świetlicy wiejskiej
gdzie czekał na nas słodki poczęstunek kawa, herbata
oraz ciasto a nawet piękny tort - to wszystko
przygotowane przez nasze wspaniałe parafianki.
A tortu nie powstydziłaby się najlepsza cukiernia
w regionie!

Musiał on być oczywiście pokrojony i podzielony
pomiędzy wszystkich obecnych przez naszego jubilata.
Jako że 23 czerwca to również Dzień Ojca złożyliśmy
księdzu jako Ojcu duchownemu naszej wspólnoty
najserdeczniejsze życzenia, otrzymał także wiersz
napisany przez Karolinę Smoleńską.

Księże Proboszczu jesteśmy wdzięczni za twoją
obecność wśród nas, twoją troskę o dobro parafii
i każdego jej mieszkańca. Szczęść Boże na dalsze lata
pracy kapłańskiej .

Karolina Smoleńska
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Ksiądz Proboszcz serce ma szczerozłote
Pomaga nam nie tylko kiedy ma na to ochotę
Szofer to doskonały nie wiem czy już to wiecie
Wozi wycieczki szkolne po Polsce i po świecie

Litwa, Czechy, Węgry, Kraków, Bałtów, polskie morze
Będzie więcej w przyszłym roku daj Boże

Wozi ministrantów, nie odmawia harcerzom
Może niektórzy w to nie wierzą
Wszak jest druhem instruktorem
Te papiery zrobił w porę

Zna komendy czuj czuwaj woła
Wtedy cisza jest dookoła

Zna potrzeby swego stadła
I o jedną owcę zadba

Bo on dobrym jest pasterzem
Myśl tę zawsze wszędzie szerzę

Kościół nam buduje piękny
Trzeba więcej mu zachęty
Bo budowa wolno idzie

Gdyż nie zbiera na Florydzie
A Polanie nie są hojni

Choć niektórzy bogobojni
To na tacę mało dają

W barze chętniej przepijają

Żyj Proboszczu nam lat wiele
Działaj w szkole i w kościele
Niech Ci Pan Bóg błogosławi
Dobrych ludzi na szlaku postawi
Wszak wędrówką Twoje życie
Przeżyj je więc należycie!

Karolina Smoleńska

Polana 23 czerwca 2013
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1. Dziś kolejna lipcowa niedziela, 1 5. w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego.
W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Na trasach
wakacyjnych wędrówek nie omijajmy świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka
Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było
nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.
Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.

2.We wtorek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię
szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (w dzisiejszym
Izraelu) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu
prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi – karmelitów, który
pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. W tym gronie znajduje się Święta
Teresa Wielka, Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał
Kalinowski.

3. To wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym
ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej , a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go
generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też
każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego
niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw
maryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko
dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy
też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej Góry Karmel, którą jest Chrystus.
Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.

4. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Majewskiej Małgorzacie
i Dyrda Anastazji. Na Przyszły tydzień zapraszamy Panie: Janiszek Bogusławę i Dzik Anastazję.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJĄ �AM:
• 1 5 VII – Święty Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych
teologów średniowiecza (wspomnienie obowiązkowe);

• 20 VII – Błogosławiony Czesław (ok. 11 80-ok. 1 242), prezbiter, duchowy syn Świętego
Dominika, od którego przyjął habit dominikański (wspomnienie obowiązkowe).

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
XV �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Kamil Gałek, Kamil Oliwko, Henryk Zatwarnicki, Kamil Wierciński,

Kamil Karciarz, Czesława Krakowska, Czesława Gazda.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 9:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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