
 W nauczaniu Pana Jezusa królestwo niebieskie 
bardzo często będzie porównywane do kogoś, kto wy-
szedł, żeby szukać. Człowiek, który wyszedł szukać 
robotników do swojej winnicy, ojciec, który wyszedł, 
żeby spojrzeć/sprawdzić, czy jego syn nie wraca, pa-
sterz, który zostawił stado, żeby znaleźć jedną zagu-
bioną owcę. Bóg tak naprawdę podobny jest do kogoś, 
kto nieustannie, cierpliwie, wytrwale szuka człowieka, 
jesteśmy nieustannie poszukiwani, wypatrywani z utę-
sknieniem przez Boga, który nieustannie nas szuka. 
On nie stoi w miejscu, On jest pierwszym szukającym, 
a my mamy tylko dać się znaleźć. 
 

Panie, wlej w moje serce niezachwiane zaufanie w to, 
że Twoja święta wola, która realizuje się w moim ży-
ciu, przyniesie mi prawdziwe dobro, którego teraz nie 
dostrzegam. 

24 września 2017 r.  
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Tęsknota Boga za człowiekiem  

 „Modlitwa jest tlenem dla duszy.”„Modlitwa jest tlenem dla duszy.”  

  

św. o. Pio z Pietrelcinyśw. o. Pio z Pietrelciny  
  

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 
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 09 września 2017 roku 

ministranci z bieszczadzkiej 

Polany po raz pierwszy wzięli 

udział w Zjeździe Liturgicznej 

Służby Ołtarza, czyli mini-

strantów i lektorów Inspektorii 

Krakowskiej w Rzeszowie. Na-

wiasem mówiąc, po sześciu 

latach przerwy, kiedy nie orga-

nizowano zjazdów ministranc-

kich na poziomie inspektorial-

nym. Wyjazd do Rzeszowa zo-

stał uskuteczniony dzięki ini-

cjatywie księdza proboszcza 

Stanisława Gołyźniaka, który 

wręcz zmusił mnie do anima-

cji, a więc zachęcenia małej 

grupy ministrantów, liczącej 

zaledwie 12 osób w skali para-

fii do wzięcia udziału w tym 

Zjeździe. Osobiście byłem 

sceptycznie nastawiony do tego 

pomysłu, biorąc pod uwagę 

niechęć dzieci i młodzieży z 

Polany do jakichkolwiek dal-

szych wyjazdów poza miejsce 

zamieszkania. 

     Wyjechaliśmy więc w sobo-

tę po Mszy św. porannej  

i dojechaliśmy punktualnie na 

miejsce, dzięki dobrej orienta-

cji w terenie naszego kierowcy, 

pana Bogdana Borzęckiego. W 

pięcioosobowej grupie znaleźli 

się: Sebastian Koncewicz 

(lektor i prezes ministrantów), 

oraz Patryk Koncewicz, Kac-

per Podstawski, Marek Herma-

nowicz i Mateusz Caban. Pozo-

stali ministranci mieli prze-

szkody w wyjeździe (ślub, we-

sele, zaplanowany wyjazd z 

rodziną).  

     Wzięliśmy udział w Mszy 

św. połączonej ze ślubami wie-

czystymi dwóch kleryków, któ-

rzy związali się tym samym z 

powołaniem w Zgromadzeniu 

Salezjańskim. Po uroczysto-

ściach w kościele zjedliśmy 

bigos. Potem było trochę prze-

rwy. O 14.00 rozpoczęły się 

zawody sportowe. Dwugodzin-

ne rozgrywki przyniosły osza-

łamiający wynik w zawodach 

ringo: nasze dwie drużyny: Se-

bastian i Kacper oraz Patryk i 

Mateusz znokautowały inne 

pary, zajmując pierwsze i dru-

gie miejsce. Oprócz dyplomu i 

pucharu, przywieźliśmy z sobą 

także „boisko do ringo”. Marek 

próbował też swych sił w wie-

loboju. Nie miał jednak pary  

w swoim wieku. Puchar  

i dyplom można zobaczyć  

w naszej zakrystii. Gdybym 

lepiej dopatrzył czas rozgry-

wek, można było oddzielić jed-

ną parę do ringo, a drugą do 

„piłkarzyków”. Umknęło mojej 

uwadze to, że obie konkurencje 

odbywały się w tym samym 

czasie. Może byłyby dwa pu-

chary? Niewątpliwie trzeba się 

cieszyć, że uzyskany sukces w 

ringo jest przypisany Polanie.  

     Po zjedzeniu dobrze zgrillo-

wanej kiełbaski i wypiciu cie-

Ministranci z Polany niepokonani w ringoMinistranci z Polany niepokonani w ringo  

 Historia lubi się po-

wtarza, dotyczy to zwłaszcza 

pogody. Tegoroczna, jaka to-

warzyszyła nam na rozpoczę-

cie nowego roku szkolnego 

2017/2018, przypominała tę  

z roku 2010. Intensywnie pa-

dający deszcz, niska tempera-

tura. Punktualnie o godzinie 

9:00 rozpoczęła się Msza św. 

Której przewodniczył ks. Pro-

boszcz Stanisław Gołyźniak. 

W wygłoszonej homilii  przy-

pomniał nam wartość nauki  

i wychowania. Zachęcił do 

podejmowania wyzwań w no-

wym oku pracy.  W procesji  

z darami uczestniczyli: harce-

rze, dzieci i nauczyciele, przy-

nosząc: mapę  Ukrainy z  za-

znaczonymi miejscami, które 

odwiedzili, plakat okoliczno-

ściowy z koncertu w Polanie, 

chleb i wino. 

Wspólnie odśpiewany hymn 

państwowy zakończył oficjal-

ne rozpoczęcie nowego czasu 

nauki i pracy.  O zaistniałych 

zmianach w kadrze nauczają-

cej  poinformował ks. Dyrek-

tor szkoły, życząc tak nauczy-

cielom, jak i uczniom zapału 

do pracy. 

Ks. Jarosław Wnuk 
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płej herbatki wracaliśmy do 

domu zadowoleni, zatrzymu-

jąc się na pół godziny  

w ustrzyckim „Orliku” na ma-

łą pizzę. Zgodnie z przewidy-

waniami byliśmy z powrotem 

w Polanie przed godziną 

22.00. W tym miejscu chcę 

podziękować ministrantom za 

godne reprezentowanie parafii 

polańskiej oraz rodzicom za 

wyrażoną zgodę na wyjazd 

synów, a panu Bogdanowi za 

gotowość pełnienia funkcji 

kierowcy, gdy moje zadanie 

polegało na opiece bezpośred-

niej nad grupą.  

                                                                                        

Ks. Damian Kempa                                                                                  

Opiekun LSO 

 To było dla nas 

ogromne zaskoczenie. Pani 

premier uczestniczyła we 

mszy świętej w naszym ko-

ściele i wszystko działo się 

tak szybko, że nie zdążyliśmy 

jej nawet zaprosić na kawę na 

plebanię – relacjonują miesz-

kańcy Polany. 

Mieszkańcy Polany mieli  

w ostatnią niedzielę sporą nie-

spodziankę. Ich maleńką wio-

skę w środku Bieszczad, od-

wiedziła prezes Rady Mini-

strów, szefowa rządu premier 

Beata Szydło. 

- Nikt nie wiedział, że pani 

premier nas odwiedzi i trochę 

zdziwiliśmy się gdy przed ko-

ściołem zobaczyliśmy dwóch 

ludzi ze słuchawkami  

w uszach. Myślałam jednak, 

że to ktoś przyjezdny, bo  

w Polanie odbywało się wese-

le i goście mogli mieć jakieś 

specjalne telefony – opowiada 

Karolina Smoleńska, miesz-

kanka Polany. – Dopiero jak 

wyszliśmy z kościoła, to lu-

dzie zaczęli szeptać – 

„patrzcie to pani premier Szy-

dło…”, ktoś nawet zażarto-

wał, że jej nie poznał, bo była 

bez broszki – dodaje z uśmie-

cham pani Karolina. 

Pani premier do Polany zawi-

tała w towarzystwie męża 

oraz ministra infrastruktury 

Andrzeja Adamczyka. Przyje-

chali dwoma samochodami, 

po cichu, spokojnie i bez 

zbędnego zamieszania. Gdy 

mieszkańcy Polany zoriento-

wali się kogo goszczą, grupie 

kilkunastu osób udało się za-

mienić kilka słów z panią pre-

mier i zrobić sobie z nią kilka 

pamiątkowych zdjęć. - Myślę 

że pani premier przyjechała 

nieoficjalnie po prostu odpo-

cząć. Wszystko działo się 

szybko, a potem przyszła re-

fleksja, że 

można by-

ło chociaż-

by zapro-

sić takiego 

gościa na 

kawę na 

plebanię 

lub poka-

zać izbę 

regionalną. 

Na pewno 

zapraszamy ją do nas serdecz-

nie jeszcze raz – dodaje Karo-

lina Smoleńska. 

  

                                                                                         

Przedruk z Gazety Biesz-

czadzkiej-11.09.2017 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800. 

1. W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archanio-
łów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej niedzieli, 2 października, wspo-
mnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że 
miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy 
chronią nas i nam pomagają. To nie lukrowana bajka dla dzieci. Anioły są bo-
wiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. 
Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność  
i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową blisko-
ścią Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, 
zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.  

2. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańco-
wej. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do 
licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, 
które w naszym kościele będziemy celebrowali po Mszy św.. Tych zaś, którym 
trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o wspólne odmawianie różańca w domach. 

3. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

4. Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Ro-
dzin w Jarosławiu (Kolegiata) 

sobota, 30 września 2017 r. 

Hasło Pielgrzymki: Idźcie z różańcem w ręku i głoście. 

PROGRAM: 

9.30 – Rozpoczęcie w Opactwie (zawiązanie wspólnoty) 

9.50 – Pierwsza część katechezy: Odpowiedź na orędzie fatimskie Sługi Bożej Anny 
Jenke (ks. Marian Bocho) 

10.10 – Nabożeństwo: Orędzie fatimskie, rozważanie tajemnic różańcowych 

11.10 – Druga część katechezy: Odmawiajcie codziennie różaniec (ks. Jan Smoła) 

11.30 – Czas wolny, przygotowanie do Eucharystii 

12.00 – Uroczysta MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala 

Ok. 14.00 – Zakończenie 

Pielgrzymów prosimy o zabranie ze sobą rzeczy niezbędnych do właściwego przeży-
cia pielgrzymki, m.in. parasoli i krzesełek do siedzenia. 

Serdecznie zapraszamy! 


