
 Faryzeusz nie rozmawia z Bogiem, lecz z samym 
sobą. Nie jest więc to modlitwa. To jedynie katalog wła-
snych zalet, apoteoza własnej doskonałości. Bez wątpie-
nia dziesięciny, posty i przykazania stanowiły wielkie do-
bro w jego życiu. Zostały one jednak w sposób niewłaści-
wy przewartościowane, stając się punktem odniesienia 
wobec innych ludzi. To świadczy o wielkiej pysze faryze-
usza, wynoszącej go nie tylko ponad innych ludzi, ale 
również ponad samego Boga. Jego postawa świadczy, że 
On jest mu niepotrzebny. Do doskonałości może dojść 
sam, bez łaski Bożej. Postawa celnika była zgoła inna, jak 
i inne było jego życie. Będąc świadomy swoich słabości, 
prosił o miłosierdzie, dzięki czemu odszedł usprawiedli-
wiony. 
 
 Chryste, dziękuję Ci za tę wielką lekcję pokory. 
Jest we mnie wiele z faryzeusza, który jest dumny z wła-
snej doskonałości. Pragnę jednak stanąć przed Tobą jak 
celnik, prosząc o litość 

Lekcja pokory 
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 Obchody potocz-
nie zwanego Dnia Nau-
czyciela cała nasza spo-
łeczność szkolna święto-
wała nieco wcześniej niż 
w poprzednich latach, bo 
13 października. Zaczęli-
śmy Mszą św., którą od-
prawił ks. dyrektor Jaro-
sław Wnuk. Już na wstę-
pie, ks. dyrektor nawiązał 
do znanego przysłowia: 
Punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia, po 
czym wyjaśnił że, gdy 
dorastamy inaczej po-
strzegamy lata szkolne, 
inaczej wtedy patrzymy 
na nauczycieli i nierzad-
ko doceniamy ich trud  
i wysiłek włożony w nau-
czanie. Co więcej, ks dy-
rektor dodał, że nauczy-
ciel nie jest przekazicie-
lem tylko wiedzy, ale  
i wychowania, także jego 
rola jaką pełni w życiu 
młodych ludzi jest nie-
zmiernie ważna i stanowi 
o kształcie przyszłych 
społeczeństw.  Tuż po 
kazaniu miała miejsce 
procesja z darami do ołta-
rza, w której uczniowie 
przynieśli obraz Żywej 
korony Maryi, figurkę 
Anioła Stróża oraz Chleb 
i Wino.  Tuż po mszy 
przenieśliśmy się do 
świetlicy wiejskiej, gdzie 
przy suto nakrytych sto-
łach oczekiwaliśmy na 
specjalnie na tę okazje 
przygotowaną akademię 
z udziałem uczniów na-
szej szkoły. Cała świetli-
ca była odświętnie ude-
korowana, a tuż obok 

sceny widniał napis: Za 
trud, za serce, za wiedzę 
dziękujemy, który wyraża 
wdzięczność jaka ucznio-
wie okazują swoim nau-
czycielom. Także przed-
stawiciele Rady Rodzi-
ców (p. Lena Wiercińska 
i p. Angelika Hermano-
wicz) podziękowali nau-
czycielom za ich pracę 
składając im życzenia 
wraz z upominkiem. 
Chwilę potem, na scenie 
pojawili się konferansje-
rzy w osobach Wojciecha 
Hermanowicza i Wiktorii 
Borzęckiej z kl. II gimna-
zjum, którzy przygotowa-
li wszystkich na uroczy-
stość pasowania ucznia 
kl. I SP – Oliwiera Pałki. 
Także, po złożeniu przy-
rzeczenia, Oliwier stał się 
pełnoprawnym uczniem 
klasy pierwszej. Nato-
miast, występy sceniczne 
uczniów wychwalały pra-
cę nauczycieli, którzy 
dziękowali im recytując 
m. in. słowami: niech 
wasz trud plony da. Obej-
rzeliśmy również pokaz 
slajdów ukazujący sceny 
z życia naszej szkoły sa-
lezjańskiej, działalność 
wszystkich jej dotychcza-
sowych dyrektorów  
(ks. Zenona Latawca, ks. 
Krzysztofa Rodzinkę i ks. 
Jarosława Wnuka) oraz 
prezentujący uczniów  
w chwilach radosnych i 
niezapomnianych, a było 
ich wiele w ciągu tych 
ostatnich 10 lat. Zaś, po-
między prezentowanymi 
filmami wystąpili ucznio-

wie naszego gimnazjum 
w musicalach. Pierwszy  
z nich zatytułowany Wy-
rwane z lekcji, został de-
dykowany wszystkim 
nauczycielom naszej 
szkoły. Obejrzeliśmy  
w nim w humorystyczny 
sposób odegrane skecze 
ukazujące fragmenty lek-
cji języka polskiego, bio-
logii, języka angielskie-
go, geografii, historii, 
religii i matematyki. Nasi 
młodzi aktorzy wcielili 
się w role uczniów i nau-
czycieli a  ich kwestie 
przekazywane były po-
przez fragmenty puszcza-
nych utworów muzycz-
nych. Co chwilę można 
było odnieść wrażenie, że 
nauczyciele ze skeczów, 
są co najmniej zaskocze-
ni postawą swoich 
uczniów, choćby wów-
czas, gdy poprzez słowa 
piosenki, pani polonistka 
powiedziała: To co się 
dzieje, naprawdę nie ist-
nieje..., lub gdy nauczy-
cielka biologii oznajmiła: 
Mam dość, nie mów mi 
nic… .W podobny sposób 
przedstawiony został tak-
że musical pt. Wyrwane  
z wycieczki klasowej, 
ukazujący jedną z wycie-
czek klasowych, na którą 
klasa wybrała się 
„żółtkiem” z ks. probosz-
czem Stanisławem Go-
łyźniakiem, a na której to 
uczniowie myśleli głów-
nie o jednym, gdy sły-
chać było słowa piosenki: 
Będzie, będzie zabawa, 
będzie się działo...To jak-
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że odmienne od rzeczy-
wistości spojrzenie na 
życie szkolne, wielu ze-
branych na świetlicy 
przyprawiło o uśmiech 
na twarzy, czego dowo-
dem były gromkie bra-
wa od publiczności.  
       Przez całą akademię 
była okazją do składania 
przez uczniów życzeń 
swoim nauczycielom, co 
oni należycie wykorzy-
stywali, a co dobitnie 
wskazuje na ich 

wdzięczność i podzięko-
wania za trud nauczania. 
Na zakończenie ks. dy-
rektor podziękował  
p. Bernadetcie Szkarłat 
za przygotowanie uro-
czystości, rodzicom za 
przygotowanie i obsługę 
przy śniadaniu, p. Han-
nie Myślińskiej za wy-
strój sceny, uczniom kl. 
II gimnazjum i Karoli-
nie Oskorip z kl. III 
gimnazjum za wystrój 
sali i udział w akademii 

oraz ks. proboszczowi 
Stanisławowi Gołyźnia-
kowi za nagłośnienie 
sali. 
 

Radosław Pasławski 

 23 edycja akcji Sprzą-
tanie świata, która miała 
miejsce w dniach 16-18 wrze-
śnia, przebiegła w Polsce pod 
hasłem: Podaj dalej... drugie 
życie odpadów. Akcja ta miała 
na celu uświadomienie lu-
dziom, że segregacja i dbanie 
o zasoby są kluczowe przy 
ochronie środowiska natural-
nego. Wolontariusze zaaanga-
żowani w propagowanie tego-
rocznej akcji namawiali do 
unikania tworzenia odpadów 
oraz rozbudzali szacunek do 
wytworzonych przedmiotów. 
Ważnym więc jest, aby rzeczy 
nie stawały się odpadami jed-
norazowego użytku, koniecz-
nym jest, aby dawać je do 
zbiórki selektywnej. Także, 
nie śmiećmy i nie twórzmy 
odpadów na co dzień! I pod 
tym hasłem podpisali się nasi 
uczniowie wraz z gronem pe-
dagogicznym, gdy 15 paź-
dziernika o godz 9, wyposaże-
ni w rękawice ochronne  
i worki na odpady, wyruszyli-
śmy w grupach w różne ob-
szary Polany, aby posprzątać 

to, co znajdowało się wzdłuż 
dróg i po kilku godzinach ze-
braliśmy przeróżne odpady, 
począwszy od plastiku, maku-
latury, a na szkle skończyw-
szy. W uczniach widoczny był 
zapał do uczestnictwa w tej 
akcji, czemu nie można się 
dziwić, gdyż wszyscy odpo-
wiadamy za nasze środowisko 
naturalne i to od nas zależy, 
czy będziemy żyli w czystości 
i zdrowiu.  
       Szczególne podziękowa-
nia należą się Zakładowi Ko-
munalnemu w Czarnej, który  
- specjalnie na tę okazję – 
udostępnił rękawiczki ochron-
ne oraz worki. 
 

Radosław Pasławski 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości 
pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bo-
giem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy 
zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej 
modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest 
październik. Zapraszamy was, drodzy parafianie, do wspólnego odma-
wiania różańca codziennie po Mszy św. w naszym kościele parafialnym. 

2. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie 
rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym 
tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane 
dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjona-
rzom. 25 września na budowę szkoły w Toji Pan Konrad Czernichowski 
zebrał 1349 zł. Jesteśmy wdzięczni parafianom za hojność. Prosimy  
o modlitwę za pomyślną realizację tego dużego projektu.  

3. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. 
Przy wyjściu ze świątyni wystawione zostały specjalne kartki wspomin-
kowe, na których możemy wypisać imiona naszych zmarłych, których 
pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie. Wy-
pełnione kartki można składać na tacę bądź przynieść do zakrystii czy 
biura parafialnego.  

4. W poniedziałek 24 dzień miesiąca, nabożeństwo do Wspomożycielki 
Wiernych z odczytaniem próśb i podziękowań. 

5. 5 - 6 listopada odbędzie się VI Podkarpackie Forum Charyzmatyczne  
w Kroście, zachęcam do jednodniowego wyjazdu w sobotę.  Program 
Forum jest powieszony w gablotce. Zapisy w zakrystii. 

6. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie  
i przebieg obchodów 10-lecia Szkoły Salezjańskiej w Polanie. 

7. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 17.00. 

8. W środę zapraszamy na próbę chóru. 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 

28 X – święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani 
w „katalogu” 7mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeń-
ską. 

 


