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Czytania z niedzieli

W dzisiejszym wydaniu:

- Am 6, 1a. 4-7;
- Ps 146, 6c-7. 8-9a. 9bc-10; - Spotkanie informacyjne w przedszkolu
- 1 Tm 6, 11-16;
- 2 Kor 8, 9;
 Prace konserwatorskie w Polanie
- Łk 16, 19-31.

Komentarz do Ewangelii

" Żył pewien człowiek bogaty, . . . "
Życie doczesne jest piękne, ale wiąże się
z przemijaniem. Nic, czego doświadczamy, już nie
powróci i nie powtórzy się – a każda chwila, będąca
przecież darem Boga, jest zaproszeniem do otwarcia
się na innych, na ich doświadczenia i potrzeby.
Człowiek wierzący winien nieustannie odkrywać
prawdę, że jest nieustannie obdarowywany przez
kochającego go Boga, a najlepszą nauką stąd
wypływającą, jest taka sama postawa
szczodrobliwości, ofiarowywana ludziom biednym
(w szerokim tego słowa znaczeniu). W dzisiejszej
Ewangelii spotykamy zdanie: „Żył pewien człowiek
bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień
w dzień świetnie się bawił”. Tak był bogaty

bogactwem świata, potrafił wykorzystać swoje
talenty, by dorobić się być może niezłego majątku.
Nie potrafił jednak zrozumieć prawdy o przemijaniu
i o tym, że dobra, jakie posiadamy, mają służyć
naszemu wewnętrznemu ubogacaniu się, a nie
zamykaniu się na doświadczenia innych ludzi. Sługa
Boży Kard. Stefan Wyszyński powiedział kiedyś:
„Gdy zapytasz mnie, jaka jest teraz godzina, jaki jest

teraz czas, odpowiem Ci: teraz jest godzina
miłowania, teraz jest czas miłości”. Nie wolno nam

zatem naśladować niepojętnego bogacza z dzisiejszej
Ewangelii, ale pamiętać, że czas został nam dany,
aby kochać. Istnieje ryzyko, że naukę z dzisiejszej
Ewangelii odniesiemy tylko do ludzi bogatych i tych,
którzy coś znaczą w społeczeństwie. Ostrożnie!
Każdy z nas, nawet najbiedniejszy, ma obok siebie
„łazarza”, który będzie żebrał choćby o okruszynę
zrozumienia, o przebaczenie, o czas, pocieszenie.
Nikt z nas nie jest tak biedny, aby nie mógł czegoś
ofiarować innym! Dzisiejszy fragment Ewangelii
rzuca także światło na tzw. rzeczy ostateczne: śmierć,
życie po niej w niebie albo piekle. Jezus poucza:
życie nie kończy się – jest nieśmiertelne. Od naszych
wyborów na ziemi zależy ten ostateczny – na całą
wieczność.

"Ch wal, duszo m o ja, Pan a, Stwó rcę swego " (Ps 1 46, 1 )
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S potkanie informacyj ne
w przedszkolu
W dniu 31 sierpnia
w naszym przedszkolu odbyło się
spotkanie informacyjne dla
rodziców. Obecni byli prawie
wszyscy rodzice w tym rodzice
dwójki naszych nowo przyjętych
przedszkolaków: Emilki Caban
i
Patryka
Fronia.
W spotkaniu uczestniczyli prócz
pani Basi prowadzącej zajęcia
ogólne pani Dominika Podstawska
prowadząca
gimnastykę
korekcyjną z elementami tańca,
pani Ania Stępniewska prowadząca
zajęcia teatralne oraz ksiądz
dyrektor
Jarosław
Wnuk.
Ksiądz zaprosił przedszkolaków
wraz z rodzicami do aktywnego
włączania się we wszystkie Msze

Prace konserwatorskie
w P o l an i e
Stowarzyszenie
Dziedzictwo
Mniejszości Karpackich z Zagórza
prowadzi od zeszłego roku prace
konserwatorskie na Polańskich
starych
cmentarzach
przykościelnym i przycerkiewnym.
Powstałe w 2005 r. Stowarzyszenie
jest organizacją non-profit, zostało
założone
w
inicjatywy
mieszkańców Gór Słonnych oraz
miłośników Karpat. Celem
Stowarzyszenia jest działalność na
rzecz
wielokulturowej
społeczności Wschodnich Karpat
położonych w Polsce. Do
głównych
zadań
należy:

szkolne i inne uroczystości.
Liczymy na dobrą współpracę ze
szkołą
w
tym
roku!
Niektórzy rodzice zabrali na
spotkanie swoje pociechy, które
oczywiście zajęły się sobą i swoimi
ulubionymi
zabaweczkami.
Przedszkole będzie funkcjonowało
tak jak w roku ubiegłym. Zajęcia
odbywają się od poniedziałku do
piątku w godzinach 8-12. Dzieci
uczestniczą w zajęciach z języka
angielskiego,
gimnastyki
korekcyjnej z elementami tańca,
zajęciach
teatralnych
oraz
spotykają się z logopedą
i
psychologiem.
Ponieważ nasze przedszkole jest
ośrodkiem współfinansowanym ze
środków unijnych w ramach
projektu „Małe Przedszkole
w Polanie - szansą na harmonijny

rozwój dzieci” wiąże się to
z pewnymi obowiązkami również
dla rodziców. Specjalnie dla nich
zaplanowano
warsztaty
z psychologiem, które odbywają
się
co
trzy
miesiące.
A sami rodzice już z własnej woli
dbają o porządek wokół
przedszkola i mają dyżury np.:
przy
koszeniu
trawy.
Dziękuję im za to zaangażowanie
i liczę na dalszą pomoc w tym
roku!

inwentaryzacja cennych kulturowo
zasobów regionalnych; zachowanie
krajobrazu kulturowego (m. in.
przeprowadzanie
remontów,
zabezpieczeń); edukacja kulturowa
(m. in. warsztaty, szkolenia,
seminaria, tworzenie ścieżek
dydaktycznych); badania naukowe
wieloetnicznej kultury karpackiej;
popularyzacja wiedzy o lokalnym
dziedzictwie
kulturowym;
publikacja opracowań (w postaci
map, przewodników, folderów,
informatorów, albumów, książek
i in.) w wersji papierowej
i elektronicznej; ochrona lokalnego
środowiska
naturalnego;
wzmacnianie godności narodowej
i
etnicznej
społeczności

karpackich.
W Polanie w trakcie prac
konserwatorskich
zapadnięte
pomniki podniesiono w górę,
popękane posklejano, uzupełniono
ubytki. Kamień nagrobków
oczyszczono karcherem używając
wody z piaskiem kwarcowym.
Pomniki
zakonserwowano
chemicznie
(odgrzybianie,
wzmocnienie
strukturalne,
zabezpieczenie przed rozwojem
grzybów i glonów, hydrofobizacja
czyli
wzmacnianie
wodoodporności).
Otoczenie
nagrobków wysypano płukanym
żwirem.

Karolina Smoleńska
Koordynator przedszkola
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Na starym cmentarzu kościelnym
w Polanie konserwowano 7
nagrobków.
Wapienny nagrobek z aniołem jest
najciekawszym
zabytkiem.
Zrekonstruowano na nim brakujące
ramię wapiennego krzyża. Do
rekonstrukcji użyto wapienia
pińczowskiego. Krzyż osadzono na
pomniku mocując go na
mosiężnym pręcie. Miejsce
połączenia zamaskowano szpachlą
rekonstruując
podstawy
kamiennych liści. Na krzyżu
znajduje się z jednej strony
płaskorzeźba
Matki
Bożej
z dzieciątkiem a z drugiej grecki
symbol i monogram Jezusa: IHS
(skrót od Iēsoús). Na pomniku
częściowo zachowana jest data
śmierci 21 kwietnia i podpis:
„Prosi
przechodzących
o
Pozdrowienie
Anielskie”.
Płaskorzeźba anioła na tym
pomniku ma uszkodzoną głowę.
Anioł składając prawą ręką
wieniec laurowy lewą gasi w ziemi
pochodnię
życia.
Wyremontowany został
także nagrobek ks. proboszcza Jana
Pieniążka, zmarłego w 1934 r.
Fragmenty betonowej opaski
połączono mosiężnymi prętami.
Brakujący fragment żeliwnego
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krzyża
uzupełniono
płaskownikiem.
W
sąsiednim
piaskowcowym pomniku ks.
Franciszka Nicołka uzupełniono
ubytki
szpachlą.
Bezimienny piaskowcowy
pomnik z żeliwnym krzyżem
i łacińską inskrypcją INRI (Iesus
Nazarenus Rex Iudaeorum), kiedyś
był otoczony metalową kratą,
o czym świadczą otwory w jego
podstawie.
Granitowy pomnik Pawła
Moczarowskiego, właściciela dóbr
Rosochate, zmarłego w 1934 r.
został
wypoziomowany.
Wzmocniono go betonową opaską.
Obsypano ziemią. Metalowa krata
została wyprostowana, pospawana,
pomalowana i osadzona w betonie.
W wejściowej furcie dospawano
jedyny zachowany stylizowany
metalowy
liść
lilii.
W trakcie odsłaniania
fundamentów Polańskiego kościoła
w 2008 i 2009 roku odnaleziono
w gruzach kamiennej zakrystii
fragmenty bazaltowego epitafium
pracownika kopalni ropy w Polanie
Ostre Marthla Hoffmanna. Zostały
one wmurowane w zachodnią
ścianę murowanej dzwonnicy.
Na dawnym cmentarzu

przycerkiewnym zamocowano na
piaskowcowym cokole żeliwny
krzyż z cerkiewną inskrypcją IHЦI
(„Іᴎсусъ Назарянᴎнъ Царъ
Іудейскᴎй”). Popękany w sześciu
miejscach krzyż został wcześniej
pospawany i pomalowany. Zdjęto
go z Polańskiej murowanej
dzwonnicy,
gdzie
został
umieszczony w czasie jej remontu
w
1993
r.
Sąsiedni
betonowy
nagrobek Anny Dołżickiej zmarłej
w 1926 r., został wystawiony jak
głosi napis: „przez dzieci
z Ameryki”. Zapadnięty pomnik
wydźwignięto w górę, sklejono
fragmenty i uzupełniono betonowe
ubytki, oczyszczono ołowianą
tabliczkę. Jednocześnie na tym
cmentarzu
oczyszczono
i pomalowano 6 metalowych
krzyży.
Obecnie trwają prace
konserwatorskie na Polańskim
cmentarzu
grzebalnym,
poświęconym w 1853 r. Znajduje
się tu kilkanaście zabytkowych
nagrobków w tym 4 na kwaterze
pracowników kopalni nafty Polana
Ostre.
Witold Smoleński
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXVI IEDZIELA ZWYKŁA
1. W przypowieści o biednym Łazarzu i bogaczu Jezus wezwał nas do słuchania proroków, a więc ludzi
wybranych przez Niego, by przekazywali Bożą wolę. Dziś funkcję prorocką realizuje się przez codzienne
nauczanie Kościoła, które słyszymy także podczas każdej niedzielnej Eucharystii. Prośmy Pana, by to Jego
wezwanie nie pozostało bez echa z naszej strony.
2. W piątek, 1 października rozpocznie się miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Od tego dnia będziemy
odprawiać nabożeństwa różańcowe, podczas których wspólnie będziemy rozważali tajemnice różańcowe.
W tygodniu Nabożeństwo Różańcowe po Mszy św. wieczornej a w niedzielę po Sumie. Za odmówienie
różańca zyskuje się odpust zupełny.
3. W piątek, 1 października obchodzimy Dzień Misyjny Zakonnic. Pamiętajmy o modlitwie za zakonnice, które
słowem i czynem głoszą Dobrą Nowinę na całym świecie, często w bardzo trudnych warunkach.
4. W tym tygodniu będziemy przeżywać pierwszy piątek miesiąca, dzień sakramentu pojednania i Komunii
Świętej przebłagującej, i pierwszą sobotę miesiąca, dzień poświecony Matce Bożej. W niedzielę zmiana
tajemnic Żywego Różańca.
5. Trwają prace przy Nowym Kościele, dziękuję za pomoc, w tym tygodniu pracujemy nad

odwodnieniem i izolacją kościoła.

Zapraszamy do pomocy:
- w poniedziałek 27.09
1. Stanisław Wytyczak
2. Henryk Zatwarnicki
3. Stanisław Zatwarnicki
4. Krzysztof Kania
5. Marek Faran
6. Tomasz Kania
- we wtorek 28.09
1. Jan Pisarski
2. Bogdan Borzęcki
3. Józef Myłek

4. Jan Konopka
5. Józef Oskoryp
6. Edward Borzęcki
- w środę 29.09
1. Janusz Szczygieł
2. Stanisław Borzęcki
3. Stanisław Oskoryp
4. Korżyk Łukasz
5. Podstawski Władysław
6. Koncewicz Dariusz

2. Michał Krakowski
3. Adam Maruszczak
4. Stanisław Łysyganicz
5. Stanisław Domański
6. Jan Podraza.

- w czwartek 30.09
1. Zdzisław Stępniewski

6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg Zapłać” Paniom; Oliwko Elżbiecie
i Maruszczak Marii. Na_przyszły tydzień zapraszam Panie; Łysyganicz Małgorzate
i Ostrowską Marcelinę.
7. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 17.00

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Michał Krakowski, Michał Mańko, Michał Tarnawski,
Michał Rzeszowski, Rafał Korżyk, Danuta Przybylska

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 17:00
Gazetkę redaguje zespół:
ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

