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Komentarz do Ewangelii
""BBoożżee,, ddzziięękkuujj ęę CCii,, żżee nniiee jj eesstteemm jj aakk iinnnnii lluuddzziiee,, .. .. .. ""

Jakże bliskie są nam postawy z dzisiejszej
Ewangelii. Dwóch ludzi, sytuacja ta sama -
modlitwa w świątyni, ale jakże różne zachowania,
jakże różne osobowości, jakże przeciwstawne
mniemanie o sobie. Pierwszy z nich idzie po
najprostszej linii oporu, porównuje siebie do innych,
nie zagląda w głąb siebie. Z łatwością stwierdza, iż
nie jest z nim tak źle, gdyż zapewne w wielu
sprawach jest lepszy od innych, no i przecież nie ma
takich wielkich grzechów, nie jest jak inni ludzie,
zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten
celnik. Pości dwa razy w tygodniu, daje dziesięcinę
ze wszystkiego, co nabywa itd itd. Jakże i nam
łatwo jest oceniać i potępiać innych ludzi!
Spoglądać tylko na to co pozorne. To jedna z bardzo
powszechnych pokus i cech człowieka. Jedynie ktoś
pokorny, który zdaje sobie sprawę ze swoich wad
i ograniczeń - jak drugi bohater Ewangelii, może
mieć przystęp do misterium Boga. Św. Paweł
w Liście do Galatów pisze: "Bo kto uważa, że jest

czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.

�iech każdy bada własne postępowanie, a wtedy

powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie

w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem

poniesie własny ciężar. " (Ga 6, 3 - 5). Miejmy
miłosierdzie wobec siebie wzajemnie i wobec siebie
samych. Badajmy własne sumienia i uczynki. Nie
porównujmy się do innych, zważajmy na siebie,
stawiajmy na wielkie rzeczy, zaglądajmy w głąb
duszy, często korzystajmy z sakramentów, by
czystym sercem stawać przed Panem pełni pokory.

Ileż razy, Panie, osądzam innych jedynie po

pozorach! Ileż razy jedynie wrażenia mają

decydujący głos! Dzisiaj pragnę uznać moją winę,

aby móc na nowo odrodzić moje jestestwo i odrodzić

się w miłości, która niech będzie moim jedynym

przewodnikiem.

""BBoożżee,, mmiieejj lliittoośśćć ddllaa mmnniiee,, ggrrzzeesszznniikkaa !! "" ((ŁŁkk 11 88 ,, 11 33 ))

Czytania z niedzieli
- Syr 35, 12-14. 16-18;
- Ps 34, 2-3. 17-18. 19 i 23;

- 2 Tm 4,6-9. 16-18;

- 2 Kor 5, 19;

- Łk 18,9-14.

W dzisiejszym wydaniu:

- Konkurs recytatorski w Czarnej

- Rodzina szkołą wartości ludzkich
i chrześcijańskich
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1 8 października uczniowie
z naszej szkoły wzięli udział
w konkursie recytatorskim poezji
Jana Pawła II i o Janie Pawle II
w kościele w Czarnej . To już 4
edycja konkursu, którego głównym
organizatorem i pomysłodawcą jest
ksiądz dziekan Andrzej Majewski.
W tym roku konkurs miał rangę
powiatową gdyż uczestniczyli
w nim uczniowie szkół z Ustrzyk
Dolnych, Czarnej , Polany,
Lutowisk, Stuposian oraz
Zatwarnicy.
Konkurs poprzedziła Msza święta,
której przewodniczył oraz słowo
Boże wygłosił ks. Roman
Szczupak - proboszcz parafii św.
Józefa Robotnika w Ustrzykach
Dolnych. Przypomniał zgroma-
dzonym postać Papieża Polaka
Jana Pawła II oraz podziękował
księdzu dziekanowi za wspaniały
pomysł konkursu recytatorskiego
oraz jego kontynuację. Zaraz po

Mszy świętej rozpoczął się
konkurs w którym młodzi artyści
byli oceniani w następujących
kategoriach wiekowych: klasy 0 -
III i tu konkurencja była naprawdę
ogromna, klasy IV - VI oraz
najstarsza kategoria wiekowa klasy
gimnazjalne.
Polańską szkołę reprezentowało aż
12 uczniów w dwóch młodszych
kategoriach. W kategorii najmło-
dszej byli to: Milena Froń, Hubert
Caban, Klaudia Krakowska z klasy
I, przygotowani przez panią
Małgorzatę Gałek, Sebastian
Koncewicz, Wojtek Hermanowicz,
Asia Stępniewska i Wiktoria
Borzęcka z klasy II przygotowani
przez panią Annę Stępniewską,
a w kategorii starszej Marta
Stępniewska i Nina Smoleńska
z klasy IV oraz Agnieszka
Myślińska Alicja Podraza i Miłosz
Smoleński z klasy VI - przygoto-
wani przez panią Krystynę
Pisarską.
Nasi reprezentanci występowali
jako pierwsi w swoich kategoriach

wiekowych i szło im naprawdę
bardzo dobrze. Po krótkiej
przerwie na smaczny posiłek
w salce parafialnej jury zaprosiło
wszystkich do kościoła ponownie
aby ogłosić werdykt. I tu wielka
radość! Polana zdobyła aż trzy
nagrody!
Nasze czwartoklasistki Nina
i Marta wróciły do domu
z wyróżnieniem, a Miłosz zajął
II miejsce w kategorii wiekowej
klasy IV - VI. Zostali oni
nagrodzeni dyplomami oraz
cennymi nagrodami książkowymi.
Ich nauczycielka pani Krysia nie
posiadała się z dumy! Poza tym
zostaliśmy pochwaleni za elega-
ncki strój czyli nasze mundurki
galowe. Brawo i oby tak dalej !

Karolina Smoleńska

Jan Paweł II
To Przyjaciel. . .

To Przyjaciel. Ciągle wracasz pamięcią
do tego poranka zimą.
Tyle lat już wierzyłeś, wiedziałeś na pewno,
a jednak nie możesz wyjść z podziwu.
Pochylony nad lampą, w snopie światła wysoko związanym,
nie podnosząc swej twarzy, bo po co -
- i już nie wiesz, czy tam, tam daleko widziany,
czy tu w głębi zamkniętych oczu -

Jest tam. A tutaj nie ma nic prócz drżenia,
oprócz słów odszukanych z nicości -
ach, zostaje ci jeszcze cząstka tego zdziwienia,
które będzie całą treścią wieczności.
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Drodzy bracia i siostry,
drogie rodziny!

1 . (...)
2. Temat (. . .): «Rodzina szkołą
wartości ludzkich i chrześci-
jańskich», przypomina o tym, że
środowisko rodzinne jest szkołą
człowieczeństwa i życia chrześci-
jańskiego dla wszystkich jej
członków i wywiera dobroczynny
wpływ na poszczególne osoby,
Kościół i społeczeństwo. Fakty-
cznie rodzina jest powołana do
tego, by żyć wzajemną miłością
i prawdą, pielęgnować je,
umacniać szacunek, sprawiedli-
wość, lojalność i współpracę,
ducha służby i otwartości na
innych, zwłaszcza słabszych.
Chrześcijańska rodzina, która
winna «objawiać wobec wszy-
stkich żywą obecność Zbawiciela
w świecie i prawdziwą naturę
Kościoła» (Gaudium et spes, 48),
musi być przeniknięta obecnością
Boga, składać w Jego ręce
codzienne sprawy i prosić Go
o pomoc, aby należycie wypełniała
swoją nieodwołalną misję.
3 . Dlatego niezwykle doniosłe
znaczenie ma modlitwa w rodzinie
w najstosowniejszych i najbardziej
znaczących chwilach, jak bowiem
sam Pan zapewnił: «Gdzie są dwaj
albo trzej zebrani w imię moje, tam
jestem pośród nich» (Mt 18, 20).
I Nauczyciel z pewnością przeby-
wa z rodziną, która słucha Słowa
Bożego i je rozważa, która od
Niego uczy się tego, co w życiu
najważniejsze (por. Łk 10, 41 -42),
i stosuje w praktyce Jego nau-
czanie (por. Łk 11 , 28). W ten
sposób stopniowo przemienia się
i doskonali życie osobiste oraz
rodzinne, wzbogaca się dialog,
przekazuje się wiarę dzieciom,
wzrasta przyjemność z bycia

razem, rodzina jednoczy się i staje
coraz mocniejsza, niczym dom
zbudowany na skale (por. Mt 7, 24-
25). (. . .)
4. Dzięki mocy, jaka płynie
z modlitwy, rodzina przemienia się
we wspólnotę uczniów i misjo-
narzy Chrystusa. W niej jest
przyjmowana, przekazywana
i z niej promieniuje Ewangelia. Jak
powiedział mój czcigodny
poprzednik papież Paweł VI:
«Rodzice nie tylko dzielą się
z dziećmi Ewangelią, ale mogą od
nich odebrać tę Ewangelię,
wyrażoną głęboko życiem
(Evangelii nuntiandi, 71 ).
Gdy rodzina chrześcijańska
pokłada ufność w Bogu i jest Mu
posłuszna, dochowuje Mu wierno-
ści i wielkodusznie przyjmuje
dzieci, troszczy się o najsłabszych,
jest gotowa przebaczać, wówczas
staje się żywą Ewangelią, którą
wszyscy mogą czytać (por. 2 Kor
3, 2), wiarygodnym znakiem, być
może bardziej przekonującym
i zdolnym przemówić do współ-
czesnego świata. Winna ona
również dawać świadectwo wła-
snym życiem i wyraźnie wyznawać
swoją wiarę w różnych otacza-
jących ją środowiskach — takich
jak szkoła i różne stowarzyszenia,
a także angażować się w kate-
chizację swoich dzieci i uczestni-
czyć w różnych formach duszpa-
sterstwa we wspólnocie parafial-
nej , przede wszystkim tych, które
są związane z przygotowaniem do
małżeństwa bądź w szczególny
sposób z życiem rodzinnym.
5. (...) Poza tym rodzina jest
również podstawową komórką
społeczeństwa, ma pierwszorzędne
i decydujące znaczenie dla jego
rozwoju i jakże często jest ostatnim
schronieniem dla osób, których
potrzeb nie są w stanie zaspokoić
w sposób zadowalający istniejące
struktury. Ze względu na to, że
pełni ona istotną funkcję w spo-

łeczeństwie, rodzina ma prawo do
tego, by uznawano właściwą jej
tożsamość i by nie mylono jej
z innymi formami współżycia,
a także powinna móc liczyć na
należytą ochronę w aspekcie
kulturowym, prawnym, ekonomi-
cznym, społecznym, medycznym,
(. . .). Konieczne jest zatem
kształtowanie kultury i polityki
prorodzinnej , wspierane, również
w sposób zorganizowany, przez
same rodziny. Dlatego zachęcam
was do wstępowania do
stowarzyszeń broniących tożsa-
mości i praw rodziny, zgodnie
z wizją antropologiczną spójną
z Ewangelią. Wzywam również
wspomniane stowarzyszenia do
koordynowania przedsięwzięć i do
współpracy, aby ich działalność
była bardziej skuteczna.
6. Kończąc, wzywam was
wszystkich do zachowania wielkiej
ufności, ponieważ rodzina jest
w sercu Boga, Stwórcy i Odku-
piciela. Praca dla rodziny to praca
dla godnej i świetlanej przyszłości
wszystkich ludzi i na rzecz
budowania Królestwa Bożego.
Pokornie prośmy razem o łaskę
Bożą, aby nam pomagała
współpracować z zaangażowaniem
i radością dla szlachetnej sprawy
rodziny, powołanej do tego, by
była ewangelizowana i ewangeli-
zowała, by była ludzka i kształto-
wała wartości humanitarne.
W wypełnianiu tego wielkiego
zadania niech nam towarzyszy
swym matczynym wstawienni-
ctwem i otacza niebieską opieką
Najświętsza Maryja Dziewica, (. . .)
w której matczyne ręce powierzam
rodziny całego świata.

Benedykt XVI
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Tadeusz Galica, Szczygieł Szymon,

Tadeusz Michno, Wioleta Krakowska

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

1. Dziś słyszeliśmy, że Jezus pochwalił modlitwę grzesznika. My też stajemy przed
Bogiem, choć w naszych sercach czasami zagości zło. Dlatego też często
powtarzajmy prośbę: „Boże, miej litość dla mnie grzesznego”.

2. Kościół obchodzi dziś Niedzielę Misyjną, która rozpoczyna Tydzień Misyjny.
W ten sposób chcemy przypomnieć sobie polecenie Jezusa wstępującego do
Nieba, by nieść Ewangelię wszystkim ludziom. To polecenie zobowiązuje każdego
z nas.

3. Przed nami ostatni tydzień miesiąca modlitwy różańcowej . Poczujmy się
wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie październikowym,
podczas którego rozważamy tajemnice różańca świętego.

4. Dziękuję mieszkańcom Polany Środkowej za posprzątanie wokół kościoła
i cmentarza.

5. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Torbińskiej
Stanisławie i Dziubeło Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie:
Fundakowską Bożenę i Pałka Annę.

W tym tygodniu obchodzimy wspomnienie:
• w czwartek, 28 października – świętych Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów
Jezusa.

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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