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Komentarz do Ewangelii
""KKttoo ww ddrroobbnneejj rrzzeecczzyy jj eesstt wwiieerrnnyy,, .. .. .. ""

Dzisiejsza Ewangelia jest bardzo bogata
w treści dotyczące nie tylko prawd objawionych,
ale i w maksymy, służące odnalezieniu własnego
pokoju i szczęścia, jakie można osągnąć tu,
na ziemi. Konkludując swoją parabolę, Jezus
stwierdza: “Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten
i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy
jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”.
To wezwanie do ciągłego doskonalenia samego
siebie, gdyż wierności w małych rzeczach nigdy nie
bedzie zbyt wiele w naszym życiu. Chrześcijanin
nigdy nie powinien się bać konfrontacji z Jezusem i
Jego Ewangelią. Nie powienien nigdy unikać
rachunku sumienia, czy bać się przystępowania do
sakramentu pokuty
i pojednania, gdyż Jezus nie przyszedł nikogo
potępić, ale zbawić. Uciekanie od prawdy o swoim
życiu i porzucenie możliwości jego zmiany
świadczy co najwyżej o karłowatości życia
duchowego. W jego analizie, służącej poprawie
i odnajdywaniu pokoju ducha, wierzący nie tylko
powinien wynaleźć swoje błędy, ale w imię prawdy

i poprawy, postawić sobie pytanie: Dlaczego tak,
a nie inaczej postąpiłem? Choć ostateczna przyczyna
zła znajduje się poza mną, to co mogę zrobić,
aby od dzisiaj było lepiej w moim myśleniu,
decydowaniu i działaniu.

Trwożyć może niejednokrotnie
powierzchowność naszego chrześcijaństwa, ślizganie
się po jego powierzchni. Jezus wymaga od nas
jasności i maksymalizmu: “Kto w drobnej rzeczy jest
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny”.

""JJeezzuuss CChhrryyssttuuss,, bbęęddąącc bbooggaattyy,, ddllaa wwaass ssttaałł ssiięę uubbooggiimm,, aabbyy wwaass sswwooiimm uubbóóssttwweemm uubbooggaacciićć.. "" ((22 KKoorr 88,, 99))

Czytania z niedzieli
- Am 8,4-7;
- Ps 113, 1-2. 4-8;
- 1 Tm 2, 1-8;
- 2 Kor 8,9;
- Łk 16, 1-13.

W dzisiejszym wydaniu:

- Odsłonięcie pomnika - Muczne
- Inauguracja roku szkolnego 2010/2011
- Podziękowanie za organizacje Dożynek Gminnych 2010
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We czwartek 16 września
br. miała miejsce niecodzienna
uroczystość - odsłonięcie i
poświęcenie krzyża oraz obeliska z
tablicą upamiętniającą mord na 74
Polakach przez ukraińskich
nacjonalistów w sierpniu 1944
roku.

Dzięki staraniom Pana
Tadeusza Kusego, pod
przewodnictwem Ks. Proboszcza
Stanisława Gołyźniaka oraz Ks.
Dyrektora Jarosława Wnuka,
w towarzystwie Pani Bernadetty
Szkarłat, przedstawicieli naszej
Drużyny Bartoszowej - ze
sztandarem naszej szkoły, a także
kilku innych osób wybraliśmy się
do leśniczówki Brenzberg. Trasa
wiodła przez Muczne.
W Mucznem zawitaliśmy u Pana
Dr Antoniego Derwicha, który
przewodniczył dalszej wyprawie.
Wyruszyliśmy wpośród odgłosów
strumienia, zboczem Jeleniowatego
na szczyt, gdzie można spotkać
ślady zabudowań z przed
kilkudziesięciu lat. Ponieważ
pomysłodawcą i realizatorem
uroczystości był Pan Dr Antoni
Derwich to pozwolę sobie w celu
przybliżenia tej tragedii oddać Mu
głos. . . .

„Brenzberg 2010”
Sytuacja nad górnym Sanem od

wiosny do września 1944 r.
kształtowała się następująco:
wojska niemieckie wycofywały się
na linię Karpat, mając nadzieję
zatrzymania wojsk sowieckich IV
Frontu Ukraińskiego na stokach
naturalnej Karpatenfestung,
natomiast Armia Czerwona
ustabilizowała swoją pozycję na
linii Sanok - Ustrzyki Dolne -
Sambor. Na zachód od górnego
Sanu zgrupowania polskiego ruchu
oporu mjr. AK „Korwina", braci
Pawlusiewiczów, czy Kunickiego -
usiłowały walczyć z Niemcami
i nasilającymi się
prześladowaniami policj i
ukraińskiej i bojówkami OUN -
UPA. W sierpniu 1944 r. San, który
do 1941 r. stanowił granicę
pomiędzy GG a Związkiem
Sowieckim, obecnie stawał się
świadkiem początku nowych, jakże
brzemiennych w skutkach zdarzeń.
(. . . . .) Zbliżał się front.
W nadsańskich wioskach narastała
groza zagłady potęgowana
opowieściami bieżeńców, których
wygoniły sotnie banderowców,
przed którymi realnej ochrony nie
dawały ani dwuletnie rządy
sowieckiej ani trzyletnie
niemieckiej administracj i. (. . .)
Przedstawiciele administracj i
niemieckiej i ukraińskiej uciekali
na zachód. Członkowie
OUN i strzelcy z UPA, często
w mundurach i z bronią,
demonstrowali swoją siłę, głosząc
rychłe wyniszczenie Lachów. (. . .)
Tragiczne położenie polskich

rodzin dopełniło przybycie spod
Przemyśla sotni UPA „3urłaki”
a przede wszystkim sotni Służby
Bezpieczeństwa OUN dowodzonej
przez Mykołę Dudkę - „Osypa”.
Zaprawieni w Rzezi Wołyńskiej
reżimy, zakwaterowali się w
opuszczonym obozowisku koło
Mucznego. Po przyjściu nad San
— UPA rozpoczęła terror wobec
Polaków. W sierpniu 1944 zginęło
najmniej 219 polskich
mieszkańców Nadsania.
Zamordowano w wioskach:
Smolnik - 10 osób, Dydiowa - 20,
Łokieć - 20, Dźwiniacz Górny -
15, Szandrowiec - 4, Tarnawa
Niżna - 30, Tarnawa Wyżną - 10,
Sokoliki - 30, Beniowa - 10, oraz
w miejscu, w którym się
znajdujemy na Brenzbergu 74
osoby.
Napadów na polskie wsie było
znacznie więcej - i w samym
turczańskim powiecie było ich
w sierpniu 1944 najmniej 25. (. . .)
Świadek, Pan Alojzy Wiluszyński
opowiada: Rankiem (18-go
sierpnia) przemykali się pomiędzy
bukami grzbietem Jeleniowatego.
Może znajdą chwilę spokoju
i trochę żywności u Królów? Do
osady podchodzili bardzo
ostrożnie. Dokoła panowała cisza
mącona intensywnym brzękiem
much. Czasem odezwał się leśny
ptak, trzasnęła gałązka.. . Pierwsze
ciała napotkali w pobliżu budynku
mieszkalnego, naraz okazało się,
że wśród traw i
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Dnia 1 września o godz. 9:00
rozpoczęliśmy uroczyście
w Polanie rok szkolny, jak co roku
Mszą świętą, na której obecni byli,
m. in. księża salezjanie:
ks. Bogusław Zawada, który już od
kilku lat wita i kończy rok szkolny
w Polanie, a także nowy dyrektor –
ks. Jarosław Wnuk oraz nowy ks.
katecheta – Janusz Rabiniak. Na
samym wstępie wprowadzono
poczet sztandarowy, a następnie
wszyscy odśpiewali hymn
narodowy. Przy sztandarze dzielnie
stali gimnazjaliści: Mariola
Rzeszowska, Kinga Fundakowska
oraz Dawid Koncewicz. Ksiądz
dyrektor niezwykle ciepło powitał

obecnych na Mszy św.
przedszkolaków i zaprosił ich na
wszystkie uroczystości szkolne
w tym roku. Bardzo nas cieszy
fakt, że u progu nowego roku
szkolnego dyrektor włącza nas
w szkolną rodzinę.
Mszy świętej towarzyszyła
z gitarą znana przedszkolakom
z zajęć teatralnych pani Ania
Stępniewska z okrojonym składem
chóru parafialnego. Wstęp
przeczytał Miłosz Smoleński
a czytanie Dawid Krauze. Psalm
zaśpiewała Irenka Zięba a dary do
ołtarza nieśli: Sebastian
Koncewicz, Witek Michno, Justyna
Szczygieł, Marta Stępniewska,
Nina Smoleńska i Kacper
Podstawski. Komentarz do darów
czytał Piotr Kostański. Modlitwę

wiernych odczytała Karolina
Smoleńska. Nie zapomnieliśmy
w niej o księżach, którzy odeszli
z naszej parafii: Krzysztofie
Rodzince i Tadeuszu Goryczce.

Po zakończeniu mszy
przedszkolaki razem z panią Basią
przeniosły się do przedszkola
gdzie zrobiliśmy pierwsze
grupowe zdjęcie w nowym roku
przedszkolnym.

Karolina Smoleńska

Koordynator przedszkola

PPooddzziięękkoowwaanniiee zzaa oorrggaanniizzaaccjj ee
DDoożżyynneekk GGmmiinnnnyycchh 220011 00

Dziękuję mieszkańcom
Polany Środkowej za
współorganizację tegorocznych
dożynek, a mianowicie za
wykonanie wieńca dożynkowego
oraz za włączenie się w prace
związane z przygotowaniami
uroczystości dożynkowej m. in.
przygotowanie posiłku i ciasta.
Dziękuję starostom tegorocznych
dożynek, którymi byli Maria
Maruszczak i Henryk Zatwarnicki,
gospodarzom którzy nieśli wieniec,

a byli to: Jan Szczygieł, Zdzisław
Stępniewski, Krzysztof Oliwko
Stanisław Domański. Dziękuję
Elżbiecie Oliwko i Elżbiecie
Maruszczak, które niosły tacę
z darami płodów ziemi, jak
również dzieciom, które
prowadziły wieniec dożynkowy:
Patrykowi Pałce, Oskarowi
Krakowskiemu, Radkowi
Faranowi, Sebastianowi
Koncewiczowi, Julii
Hermanowicz, Oliwii
Krakowskiej , Asi Stępniewskiej ,
Marcie Stępniewskiej . Wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób

przyczynili się do zorganizowania
uroczystości dożynkowych.
Serdeczne Bóg zapłać.

ks. Stanisław Gołyźniak - proboszcz



OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
XXV �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Mateusz Froń, Mateusz Rzeszowski, Tomasz Glapa, Tomasz Kania, Tomasz Mańko,
Tomasz Żmijewski, Tekla Pawełkiewicz, Bogusław Borzęcki, Bogusław Piotrowicz.

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 8:00

1 . Po raz kolejny słyszeliśmy dzisiaj ostrzeżenie Jezusa, że nie możemy służyć Bogu i mamonie. Zapytajmy

siebie, czy sprawy Boga nie są u nas na ostatnim miejscu. Przyjmijmy z całą pokorą tę naukę Chrystusa.

2. Kościół rozpoczyna dziś kwartalne dni modlitw. Na początku roku szkolnego i katechetycznego poleca w tej

modlitwie młodzież, dzieci i wychowawców. W osobistej modlitwie włączmy się do tego ważnego wołania

Kościoła.

3 . Dziś w Polsce obchodzimy Dzień Środków Masowego Przekazu. We współczesnym świecie media mają

ogromną siłę, bo zawładnęły wyobraźnią niemal wszystkich ludzi. Ale to każdy z nas bierze na siebie

odpowiedzialność, jak wykorzysta myśli, które z nich płyną. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla nas

i pracowników mediów, by triumfowała prawda i dobro.

4. Nadal trwają prace przy nowym kościele, w minionym tygodniu został wykonany kanał ciepłowniczy

łączący kościół z plebanią. Zapraszam do pomocy mieszkańców Ostrego od wtorku na godz. 9:00: Dziubeło

Leszek, Wytyczak Eugeniusz, Fundakowski Andrzej , Rzeszowski Zdzisław, Pałka Lucjan, Glapa Tomasz.

W środę od godz. 9:00: Konopka Mirosław, Hermanowicz Ryszard, Hermanowicz Paweł, Froń Władysław,

Wierciński Andrzej , Kusy Tadeusz. W czwartek na godz. 9:00: Skiba Ireneusz, Maj Leszek, Wierciński

Władysław, Lewandowski Jerzy, Myśliński Stanisław.

5. Serdecznie zapraszamy na Festyn Parafialny w Czarnej . Program wisi w gablotce.

6. Pielgrzymkę do Włoch organizuje ks. Proboszcz z Ustrzyk Górnych. Program pielgrzymki umieszczony jest

w gablotce.

7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Krauze Janinie i Krakowskiej Agnieszce.

Na przyszły tydzień zapraszamy: Oliwko Elżbietę i Maruszczak Marie.

Oto jak przedstawia się kalendarz liturgiczny rozpoczynającego się dziś tygodnia:

• w poniedziałek, 20 września – świętych Andrzeja Kim i towarzyszy, pierwszego kapłana koreańskiego

i jego 103 towarzyszy, którzy ponieśli śmierć męczeńską w XIX wieku;

• we wtorek, 21 września – świętego Mateusza, Apostoła i Ewangelisty;

• w czwartek, 23 września – świętego ojca Pio z Pietreciny, jednego z najbardziej znanych świętych XX wieku;

• w sobotę, 25 września – błogosławionego Władysława z Gielniowa, zakonnika bernardyńskiego,

odznaczającego się szczególnym nabożeństwem do Męki Pańskiej , autora pieśni religijnych.

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

Intencje mszalne

Niedziela (26.09)
8:00 - W intencji parafian
11 :00 - Dziękczynno - błagalna w I rocznicę ślubu,

z prośbą o błogosławieństwo Boże o potrzebne łaski.
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