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Komentarz do Ewangelii
""PPrrzzyymmnnóóżż nnaamm wwiiaarryy.. .. .."

Pragnienie wyrażone przez apostołów

powinno stać się nieustanną modlitwą każdego

chrześcijanina. Wiara jest towarzyszką drogi,

delikatnym światłem pośrodku ciemności nocy,

które rozprasza je tam, gdzie zabłyśnie. Wiara jest

postawą w życiu, formą bycia i działania. Nie jest

zwyczajnym równaniem matematycznym, które

redukuje się do czystego logicznego rozumowania.

Nie jest magicznym remedium, które może

rozwiązać wszystkie życiowe problemy. Nie jest

uczuciem, nie jest przywiązaniem do niedzielnej

Eucharystii, nie jest tradycją przekazywaną

z pokolenia na pokolenie. Ale jest z pewnością

pomocą, poradą, pociechą, bodźcem do tego, aby

nie upaść pomimo piętrzących się trudności. Jest

decyzją, konkretną decyzją stania przy Panu, wtedy

kiedy dobrze i źle, wtedy gdy wszystko sie układa

i gdy wszystko sie wali, wtedy gdy czujemy, że na

nasze barki Bóg włożył krzyż i daje właśnie teraz

odczuć ciężar tego krzyża. Wiara ma pomóc nam

dostrzeć, że tam gdzie ja już nic zrobić nie mogę,

tam gdzie moich możliwości kres, tam Jego działania

początek. To Bóg jest Panem każdej sytuacji, on jest

ponad wszystkim, On ma moc zmienić to, co

w naszym ludzkim rozumieniu zostało już spisane na

straty. Z Bogiem jesteśmy w stanie przejść przez

ciężkie doświadczenia, z Bogiem dotykamy cudów,

na naszych oczach dokonuje sie rozmnożenie chleba,

jemy do sytości, po tym wszystkich sami zbieramy

pełne kosze ułomków. Zatem niech się nie trwoży

serce nasze, ani się lęka, bo błogosławiony jest ten,

kto w Niego nie zwątpi i wytrwa do końca!

Panie! Moja wiara słabnie, tak często trudno jest mi
pojąć sens życia! Wiele kosztuje mnie zrozumienie
Ciebie, Boga wszechmogącego, który tyle razy
wydajesz się być nieobecny, tyle razy wydajesz się
być tak bliski, a jakże daleki! Dlatego proszę Cię,
abyś wzmocnił moją wiarę, abym mógł odczuć Twoją
obecność.

"".. .. .. nniiee ddaałł nnaamm BBóógg dduucchhaa bboojjaaźźnnii,, aallee mmooccyy ii mmiiłłoośśccii,, ii ttrrzzeeźźwweeggoo mmyyśślleenniiaa.. "" ((22 TTmm 11 ,, 77))

Czytania z niedzieli
- Ha 1, 2-3;2, 2-4;
- Ps 95, 1-2.6-7ab.7c-9;
- 2 Tm 1, 6-8. 13-14;
- 1 P 1, 25;
- Łk 17, 5-10.

W dzisiejszym wydaniu:

 Zjazd szkół prymasowskich w Komańczy

- Wirtualny przedsionek zła - gry komputerowe cz. 1



Wśród Nas2

ZZjj aazzdd sszzkkóółł pprryymmaassoowwsskkiicchh
ww KKoommaańńcczzyy

W dniu 24. 09. 2010 r. trzej

uczniowie ze Szkoły Podstawowej :

Dariusz Oskoryp, Michał

Rzeszowski i Miłosz Smoleński -

przewodniczący Szkoły Podsta-

wowej w Polanie udali się do

Komańczy na uroczystości repre-

zentacji szkół imienia Kardynała

Stefana Wyszyńskiego. Wyjecha-

liśmy po słówku, któremu

przewodniczył ksiądz Dyrektor.

Jechaliśmy przez Cisną. Około

godziny 10:00 byliśmy na miejscu.

Trwały przygotowania do uroczy-

stości. Był czas, na to by starannie

przygotować sztandar naszej

szkoły. Czekaliśmy na przyjazd

innych szkół. Po dziesiątej zaczęły

się śpiewy. Na tej uroczystości byli

obecni między innymi harcerze

i harcerki. Wszystkie śpiewy

prowadziła miła siostra

nazaretanka. Towarzyszyli nam

kapłani, a wśród nich: ksiądz

proboszcz Stanisław Gołyźniak

i dyrektor naszej szkoły ksiądz

Jarosław Wnuk, którzy byli obecni

podczas Mszy św. Przed

rozpoczęciem Eucharystii siostra

czytała poszczególne sztandary.

Reprezentanci szkół pochodzili

z różnych regionów Polski, m. in.:

Czarnego Dunajca, Podkarpacia,

Komańczy.

O godzinie 12:00 rozpo-

częła się Msza św., której

przewodniczył Jego Ekscelencja

ksiądz biskup Marian Rojek.

Podczas kazania dzieci pięknie

odpowiadały na pytania księdza

biskupa. Psalm śpiewali harcerze.

Przyjęliśmy komunię św. Na

koniec Mszy św. były gorące

podziękowania. Po Eucharystii

zaproszono wszystkich na uro-

czysty poczęstunek: drożdżówkę

i kompot z brzoskwini i śliwek.

Niestety drożdżówek nie starczyło

dla wszystkich. Z tego powodu

w drodze powrotnej zatrzymaliśmy

się w Cisnej , by się posilić.

Moim zdaniem godnie

reprezentowaliśmy naszą szkołę.

Miłosz Smoleński
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Teresa Zatwarnicka, Franciszka Konopka, Franciszek Krakowski,
Franciszek Żytko, Artur Bereżański, Artur Krakowski, Artur Maj

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 7:00

1. Niech zapadnie w nasze serca prośba apostołów, którą dziś słyszeliśmy: „Panie, przymnóż

nam wiary”. Starajmy się także iść za głosem tej prośby i podejmijmy starania o umocnienie

i ugruntowanie naszej wiary.

2. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Rozpoczyna ona Tydzień

Miłosierdzia. Zawsze chętnie korzystamy z Bożego miłosierdzia, ale Bóg chce, żebyśmy też

byli w świecie Jego narzędziami w czynieniu miłosierdzia wobec innych.

3. Rozpoczął się miesiąc modlitwy różańcowej . Odmawiajmy różaniec indywidualnie
i w rodzinach. Skorzystajmy także z zaproszenia na wspólnotowe rozważanie tajemnic

różańcowych podczas nabożeństwa październikowego.

4.W następną niedzielę na godz. 1 7.00 zapraszam na spotkanie koło Radia Maryja i grupę dla

Intronizacji. Spotkanie odbędzie się na plebani.

5.W dalszym ciągu trwają prace przy nowym kościele. W tym tygodniu planujemy dokończenie

prac przy odwodnieniu oraz podświetleniu kościoła.

6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Łysyganicz Małgorzacie

i Ostrowskiej Marcelinie. Na Przyszły tydzień zapraszamy Panie: Domańską Bożenę i Gazda

Czesławę.

W kalendarzu liturgicznym obecnego tygodnia widnieją wspomnienia:
• w poniedziałek, 4 października – świętego Franciszka z Asyżu, autora znanej modlitwy o pokój ,

w której prosi się, by Bóg uczynił z nas narzędzia pokoju;

• we wtorek, 5 października – świętej Faustyny Kowalskiej , apostołki Miłosierdzia Bożego.

Zawdzięczamy jej przypomnienie prawdy o nieodwołalnej miłości Boga do człowieka;

• w czwartek, 7 października – Najświętszej Maryi Panny Różańcowej , wspomnienie

ustanowione na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Lepanto;

• w sobotę, 9 października – świętego Wincentego Kadłubka, biskupa, który jednak zrzekł się

tego urzędu i osiadł w klasztorze cystersów w Jędrzejowie. Jest autorem Kroniki polskiej , czyli

pierwszej historii Polski.

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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