
 W starożytności było tak, że imperium sięgało tam, 
gdzie sięgał obraz cesarza. Jeżeli cesarz wybił monetę ze swo-
im wizerunkiem, to tak daleko, jak zawędrowała ta moneta, tak 
daleko cesarz czuł się panem. Jego wizerunek wyznaczał grani-
cę jego wpływu, granicę jego panowania. Pomyślmy sobie te-
raz o Jezusie Chrystusie, który w sercu każdego człowieka zo-
stawił swój obraz, swoją podobiznę. Jak daleko sięga granica 
jego królestwa w nas, jak bardzo rozciąga się na pokolenia, na 
cały świat. Jezus Chrystus zostawia nam swoje oblicze, wyryte 
głęboko w naszym człowieczeństwie, i dlatego cała ludzkość 
jest pod Jego panowaniem. I to jest dobre panowanie, panowa-
nie najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich, najuko-
chańszego, tego, który swoimi dłońmi wyrył nasze twarze i te 
twarze kocha. 
 
 Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie, 
abym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie.  

22 października 2017  
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Boska moneta  

 „Dla człowieka religijnego praca „Dla człowieka religijnego praca   

jest równocześnie modlitwą i służbą Bożą.”jest równocześnie modlitwą i służbą Bożą.”  

  

Arnold RademacherArnold Rademacher  

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 



Str. 2 Wśród Nas 

Wizyta księdza Radcy w PolanieWizyta księdza Radcy w Polanie  

 18.10.2017r. gościli-
śmy w naszej Parafii ks. radcę 
Tadeusza Rozmusa. 

Podczas spotkania na 
porannym słówku, ks. dyrek-
tor Jarosław Wnuk przywitał 
naszego Gościa i wręczył pa-
miątkowe prezenty w postaci 
serca (zrobionego  z kawy 

przez uczniów), oraz lampio-
nu(zrobionego z okazji 10-
lecia istnienia Szkoły Sale-
zjańskiej w Polanie). Po 
wspólnej modlitwie, ks.  
T. Rozmus opowiedział nam  
o swojej posłudze, którą pełni 
w Europie Środkowo-
Północnej. Następnie odbyło 

się spotkanie z nauczycielami 
i rodzicami, a wieczorem 
wspólna msza św. 

Była to bardzo przej-
mująca i wzruszająca wizyta-
cja, za którą z całego serca 
DZIĘKUJEMY!!! 

 28 września odbyły się 
wybory do Samorządu Ucz-
niowskiego. Kandydowały 
trzy uczennice: 

Roksana Tarnawska z klasy 
IV, Oliwia Krakowska z klasy 
VI i Zosia Myślińska z klasy 
III gim. 

Z przewaga dwóch głosów 
zwyciężyła Oliwia, której gra-
tulujemy przewodnictwa SU. 

Jej zastępcą została Zosia. 
Czekamy teraz na spełnienie 
obietnic przedwyborczych. 

 

Tekst i foto.: D.P. 

Wizyta księdza Radcy w PolanieWizyta księdza Radcy w Polanie  
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Dzień Edukacji NarodowejDzień Edukacji Narodowej  

 13 października świę-
towaliśmy Dzień Edukacji Na-
rodowej. Po uroczystej mszy 
świętej, którą celebrował 
ks.Dyr.Jarosław Wnuk udali-
śmy się do Świetlicy Wiej-
skiej. Czekało tam na nas 
przepyszne śniadanie (pierogi 
ruskie przygotowane przez 
rodziców) oraz domowe cia-
sta. Po takiej uczcie odbyły się 
występy najmłodszych na-
szych uczniów, oraz pasowa-
nie ich na przedszkolaka. Na-
stępnie coś na wesoło, czyli 

akademia przygotowana przez 
kl.IV. Na koniec uczniowie 
wręczyli nauczycielom wła-
snoręcznie wykonane upomin-
ki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tekst: Dominika Podstawska 
fot.: Hanna Myślińska 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

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

1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. 
Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjo-
narzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni sku-
tecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, 
które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny 
czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy 
powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak 
bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście 
powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta 
światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposo-
by, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. 

2. Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bez-
pośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym sa-
mym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kiero-
wało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż 
kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy na-
szym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce,  
a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest 
budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześci-
janie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te 
trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu.  

3. W dzisiejszą niedzielę przypada też 69. rocznica śmierci Sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych la-
tach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Oj-
czyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wy-
chodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie 
zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez 
wstawiennictwo tego Sługi Bożego prośmy Pana Boga, aby i dziś wiel-
kie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wie-
rze ojców i o własnej Ojczyźnie.   

4. W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów 
Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy pro-
sić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie 
staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć  
z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego 
stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona 
spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.  
W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne 
nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb 
i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko  
w dniu jego liturgicznego wspomnienia. 

5. Dzisiejsza taca mszalna jest przeznaczona na misje. 


