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Czytania z niedzieli
- Wj 17, 8-13;
- Ps 121;
- 2 Tm 3, 14-4, 2;
- Hbr 4, 12;
- Łk 18, 1-8.

W dzisiejszym wydaniu:
- Akcja "Czyste góry"
- Dzień Edukacji arodowej

Komentarz do Ewangelii

" Czy j ednak S yn Człowieczy znaj dzie wiarę na
ziemi, gdy przyj dzie?"

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus kieruje do
nas wielkie pytanie - pytanie o wiarę! Pewno każdy
z nas w odpowiedzi na to pytanie powiedziałby tak, mam wiarę, wypełniam obowiązki
chrześcijanina, wierzę w Boga, no przecież chodzę
do kościoła! itd. Jednak nie o taką wiarę chodzi
Bogu! Chrystus pyta dzisiaj: czy masz wiarę
wytrwałą - czy ufasz nawet wtedy, gdy już nic nie
da się zrobić, odważną - czy nie boisz się być
z Bogiem nawet wtedy, gdy inni mają to za nic,
zaanagażowaną - czy potrafisz coś dać z siebie
w służbie innym, czy masz wiarę, która szuka
podobnie jak owa wdowa, sprawiedliwości,
domagając się jej nawet przed drzwiami domu tego
niesprawiedliwego sędziego, wiarę, która szuka
i pyta! Wiarę, która nie tylko wierzy w Boga, ale
wierzy Bogu i Jemu powierza swe niepokoje!
Chrystus pyta, czy jestem zdolny do pokonywania
własnego lęku, strachu, przyzwyczajeń, lenistwa,
egoizmu, by wypłynąć na głębię, by dać szansę
sobie! Bóg nie pozostawił nas samymi wśród

meandrów życia lecz dał swego Syna, który nauczył
nas wołać Abba Ojcze. Nieustanna modlitwa, która
jako „modlitwa serca” podtrzymuje duszę, budzi ją
na spotkanie z Bogiem i na otwarcie się wobec
innych ludzi, powinna być obecna w naszym życiu,
byśmy umocnieni wiarą nieśli Boga innym.
Jaką wiarę dzisiaj Chrystus spotyka u mnie?
ie pozwól, Panie, aby moja słaba wiara narażona
była na pokusy, które mogłyby ją złamać. Ufam Tobie
i pragnę, aby moje życie stało się nieustającą
modlitwą.

"On n ie po zwo li zach wiać się twej n o dze" (Ps 1 21 , 3 )
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Akcj a " Czyste góry" 201 0
Dnia 8 października wraz
z p. Hanią Myślińską, p. Dominiką
Podstawską i uczniami Gimnazjum
wyruszyliśmy autobusem do
Wetliny, aby wziąć udział w akcji
sprzątania górskich szlaków turystycznych położonych w polskich
Bieszczadach. Jak co roku, spotkaliśmy się w bazie w Wetlinie,
a dokładnie w schronisku PTTK,
skąd o godzinie 9:00 zostaliśmy
przewiezieni do przełęczy Wyżna –
startu naszej wędrówki. W towarzystwie uczniów ze szkoły
z Czarnej i pod opieką przewodnika p. Beaty Szary, która z zainteresowaniem uczestników opowiadała o historii Bieszczadów
i ciekawostkach przyrodniczych,
przemierzaliśmy szlak podążając

" Czyste Góry" z naj młodszymi
9 października uczniowie
naszej szkoły podstawowej (z klas
II - V) brali udział w XXXIV już
akcji „Czyste Góry”. W Czarnej
wraz z księdzem dyrektorem, panią
Anią
Stępniewską,
panią
Bernadettą Szkarłat i panią
Agnieszką Oskorip dołączyliśmy
do małej liczącej 3 starszych
uczniów grupy z Ustrzyk, z którą
autobusem przyjechali także
przewodnicy pan Jan Buczek, pani
Teresa Jezierska oraz pan
Krzysztof
Stachowicz.

Jadąc opowiadałam o
Bieszczadach, ale sprawdzałam też
jaką wiedzę mają o nich uczniowie
z Polany. Trzeba przyznać, że

w kierunku schroniska „Chatka
Puchatka”
na
Połoninie
Wetlińskiej. Następnie, przechodząc przez Przełęcz Orłowicza, po
sześciu godzinach wspinaczki
i podziwiania górskich krajobrazów dotarliśmy do schroniska
w Wetlinie, gdzie czekał na nas
posiłek przy ognisku i gorącej
herbatce. Tradycją akcji jest
organizowanie konkursu przyrodniczego dla uczniów - reprezentantów szkół biorących udział
w akcji, w którym naszą szkołę
reprezentował Piotr Kostański,
zdobywając w parze z uczennicą
z Czarnej pierwsze miejsce,
deklasując rywali odpowiadając
poprawnie na wszystkie pytania.
Mimo chłodnej pogody, trwały
śpiewy przy ognisku, które
rozgrzewało wszystkich do późne-

go wieczora. Następnego dnia
naszym celem był szczyt Jawornik,
który pokonaliśmy w trzy godziny
skąd wróciliśmy do bazy, aby
podzielić się wrażeniami z wędrówki posilając się ciepłym bigosem.
I tak cała akcja dobiegła końca,
pozostawiając w nas świadomość,
że o przyrodę należy dbać i nie
wolno niszczyć jej za żadną cenę.

sporo na temat swoich gór już
wiedzą! Na trasę wyruszyliśmy
z Suchych Rzek, gdzie dojechać
wcale nie było łatwo. Autobusem
przedzieraliśmy się tam niczym
przez dziki busz, czasem trzeba
było wysiąść i pomóc autobusowi
pokonać przeszkody terenowe. Ale
w końcu zaopatrzeni w foliowe
worki i rękawiczki jednorazowe
wyruszyliśmy na szlak. Żółtym
szlakiem dotarliśmy do Przełęczy
Orłowicza. Wiało tak bardzo,
że tylko Darek odważył się iść
ze starszymi na Smerek, my zaś po
krótkim odpoczynku ruszyliśmy
szlakiem żółtym do Wetliny dokąd
schodziły wszystkie grupy. Trzeba
przyznać, że widoki były wspaniałe a Bieszczady w jesiennej
scenerii zachwycają. Ale naszym
głównym zadaniem było oczywiście sprzątanie tego pięknego
zakątka. I trzeba przyznać, że
z tego najmłodsi wywiązali się na
6! Z gór znieśliśmy całe worki
śmieci. W Domu Wycieczkowym
PTTK gdzie spotykały się wszystkie grupy i gdzie również

spotkaliśmy się z naszymi gimnazjalistami i nauczycielami czekał
na nas bigos, ciepła herbata,
kiełbaska, którą można było sobie
upiec przy ognisku.... A po posiłku
wspaniałe gadżety kubki termiczne
oraz kalendarzyki. Wracaliśmy do
domu bardzo zadowoleni słuchając
wspaniałych opowieści pani
Teresy, która jak nikt inny zna
bieszczadzkie legendy i historie
z życia wzięte. W poniedziałek na
słówku wręczyłam nagrody dla
najbardziej aktywnych w akcji
„Czyste Góry”. I miejsce w konkursie na najwięcej uzbieranych
śmieci zdobyła Karolina Oskorip
z klasy III, II miejsce Nina
Smoleńska i Irena Zięba z klasy
IV. W konkursie wiedzy
o Bieszczadach zwyciężyła Nina
Smoleńska, a II miejsce zajęli
Darek Oskorip z klasy V oraz
Marta Stępniewska z klasy IV.

Radosław Pasławski

Karolina Smoleńska
Przewodnik beskidzki
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Dzień Edukacj i Narodowej
Jak co roku w Polanie cała
szkoła spotkała się 14 października
o godz. 9:00 w kościele na Mszy
świętej, aby upamiętnić Dzień
Nauczyciela. Eucharystii przewodniczył ks. dyr. Jarosław Wnuk,
który w kazaniu mówił o tym, że
każdy szuka w życiu jakiegoś
autorytetu oraz wzoru do
naśladowania. Chwilę później
nastąpiło
ślubowanie
klas
pierwszych, podczas którego
ksiądz dyrektor pasował pięciu
uczniów szkoły podstawowej oraz
pięciu uczniów gimnazjum.
Następnie wszyscy przenieśliśmy
się do świetlicy wiejskiej, gdzie
nasi
uczniowie
wystawili
akademię. Na wstępie Norbert,
Zuza, Ola i Miłosz mówili o roli
ucznia i nauczyciela nawiązując do
Sokratesa, Platona – jego ucznia
oraz Arystotelesa – ucznia Platona.
Uczniowie klas I i II SP zaśpiewali
piosenki dla nauczycieli, a także
powiedzieli wierszyki, między
innymi o tym, że „słowo uczeń
pięknie brzm i”. Wojtek Borzęcki,
Miłosz, Kamil i Dawid Krauze
w swoich przemówieniach zastanawiali się czy „wejść czy nie wejść
do klasy” gdy będą nieprzygotowani do lekcji. Z kolei Justyna
i Dawid Koncewicz oznajmili, że
„poziom w szkole podnosi się” co
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wpływa na wzrost wniosków
o stypendia. Niespodziewanie, Ola
Wiercińska występując w roli
dyrektora szkoły oświadczyła, iż
zainstaluje czujniki, dzięki którym
nauczyciele nie będą w stanie
dostrzec ściąg na sprawdzianach
oraz, że zorganizuje wakacje dla
uczniów bezpłatnie. Mówiąc
o nauczycielach stwierdziła, iż
„muszą szkolić się sami”. Żadnego
nauczyciela nie ominęła też
nagana, udzielona w imieniu
uczniów klasy I Gimnazjum oraz
Miłosza z klasy VI SP. W dalszej
części programu głos zabrał
przewodniczący Rady Rodziców
p. Jan Podraza, który mówił, iż
„Dzień Edukacji arodowej to

święto nas wszystkich, bo bez
uczniów i nauczycieli szkoły by nie
było, a bez rodziców - dzieci by
nie było ”. Dodał również, że
„dzieci są diamentami, a szlifowanie ich to mozolna praca” oraz
podziękował „nauczycielom i rodzicom za trud a dzieciom za to, że
są”. Nie brakowało też ciepłych

słów do uczniów skierowanych
przez kolegów i koleżanki z klas II
SP i Radka z klasy III SP, którzy
mówili, że „szkoła otwiera dla nich
drzwi gościnnie”; Kacper przestrzegał, aby nie hałasować na
przerwach, a Radek, aby nie
skarżyć na innych. Nie sposób nie
wspomnieć o otrzęsinach, w któ-

rych Asia, jako wróżka, zaprosiła
pierwszaków ze szkoły podstawowej, aby wzięli udział w quizie
dotyczącym naszej szkoły oraz
w „próbie kwaśnej cytryny” gdzie
należało wypić napój z kwaśnej
cytryny, nie wykrzywiając się ani
trochę, przez co cała klasa przeszła
idealnie. Z kolei gimnazjaliści
uczestniczyli w pięciu konkurencjach polegających na nakładaniu sobie nawzajem makijażu
mając zamknięte oczy, tworzeniu
i ubieraniu stroju zrobionego
z bibuły, papieru toaletowego
i taśmy klejącej, następnie
łowieniu jabłka z wody jedynie
przy pomocy ust, tańczeniu
rock'n'roll'a oraz sprawdzaniu
swojego talentu wokalnego. Po
złożeniu przyrzeczenia został
ogłoszony werdykt przez jury,
które przyznało zwycięstwo dla
Justyny Szczygieł. Na pamiątkę
pierwszoklasiści z gimnazjum
otrzymali po krawacie gimnazjalisty oraz bezrękawniki.
Cały program akademii przygotowali: Dominika Podstawska,
Małgorzata
Gałek,
Anna
Stępniewska, Bernadetta Szkarłat
oraz ks. Janusz Rabiniak.
Radosław Pasławski
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXIX IEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejsza Ewangelia zakończyła się dramatycznym pytaniem: „Czy Syn człowieczy znajdzie
wiarę, gdy przyjdzie?”. Jeśli Jezus w taki sposób zwraca się do nas, to znaczy, że każde
rozwiązanie jest możliwe. Tym bardziej więc strzeżmy depozytu wiary i współpracujmy
z Bożą łaską, aby tę wiarę ciągle umacniać.
2. Jednym ze sposobów umocnienia wiary jest modlitwa. Trwa miesiąc poświęcony modlitwie
różańcowej. Weźmy więc udział w nabożeństwie październikowym, podczas którego
rozważamy tajemnice z życia Jezusa.
3. W poniedziałek, 18 października, przypada święto świętego Łukasza, patrona pracowników
służby zdrowia.
4. 23 października zapraszamy dzieci klas drugich, wraz z rodzicami na Msze św. o godz. 17
5. Mieszkańców Polany środkowej, zapraszam na piątek lub sobotę , do posprzątania terenu
cmentarzy i wokół kościoła.
6. Wypominki za zmarłych można składać w zakrystii lub na tace.
7. Zapraszam do prac przy odwodnieniu kościoła.
8. W poniedziałek Msza św. oraz Nabożeństwo Różańcowe zostanie odprawione o godz. 7.00,
w tym dniu księża uczestniczą w spotkaniu formacyjnym z ks. Radcą Generalnym
w Przemyślu.
9. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Gałek Małgorzacie
i Piotrowicz Marii. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Torbińską Stanisławę i Dziubeła
Annę.
Ponadto w kalendarzu liturgicznym tego tygodnia przypada wspomnienie:
• w środę, 20 października – świętego Jana z Kęt, profesora Akademii Krakowskiej, którego
zapamiętano jako człowieka do głębi przejętego losem ubogich;
• w czwartek, 21 października – błogosławionego Jakuba Strzemię, franciszkanina, gorliwego
misjonarza kresów wschodnich, wreszcie biskupa. Z największym pietyzmem pielęgnował
nabożeństwo do Najświętszej Eucharystii.
Intencje mszalne:
Niedziela 17.10
Godz. 8.00 + Stefania, Paweł, Tadeusz z rodziny Wytyczaków.
Godz. 11.00 + Justyna Oskoryp + Bronisław, Kazimiera.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Wiktoria Borzęcka, Małgorzata Żmijewska, Łukasz Korżyk
Łukasz Majewski, Łukasz Wierciński, Urszula Froń, Urszula Plezio

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

