Rok XXV 2017, nr 34 (914)

29 października 2017

Za ostatni grosz
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Mówię ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie oddasz
ostatniego grosza. Takie słowa wypowiada dozorca do więźnia,
który został zamknięty za długi. Kiedy czytamy o tym ostatnim
groszu, to przypominamy sobie ową kobietę, która zgubiła jeden pieniążek, więc wymiotła cały dom, szukała wszędzie,
a gdy znalazła tak bardzo się ucieszyła, że sprowadziła swoje
przyjaciółki i razem świętowały, że pieniążek został odnaleziony. Być może to był ów ostatni grosz, który dawał wolność,
miał sprawić, że ktoś wyjdzie z więzienia. Gdyby to był zwykły
pieniądz, jeden z wielu zagubionych groszy, radość byłaby niewielka, ale taki grosz, który uwalnia, który powoduje, że wychodzę na wolność, który powoduje, że wychodzę z więzienia
swoich grzechów, taki grosz jest po prostu bezcenny i warto
uczynić wszystko, by go odnaleźć.
Jezu, dziękuję Ci, że w sakramencie pokuty i pojednania wybaczasz mi wyrządzone przeze mnie krzywdy. Pomóż mi, abym
i ja chętnie darował długi i przewinienia uczynione względem
mnie.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Musimy szukać sposobu jak zjednać sobie ludzi
i powiększyć grono przyjaciół w czynieniu dobra.
Albowiem naszym obowiązkiem jest czynić
wszystkim dobrze.”
Św. Jan Bosko
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Jesienny Zlot Hufca Lesko, Baligród 20 – 21 X 2017
Stare przysłowie mówi: ”Co się odwlecze to nie
uciecze” sprawdziło się ono w
100 % w przypadku terminu
jesiennego zlotu hufca Lesko.
Data 7 października kolidowała z Akcją Różaniec do
Granic w której harcerze brali
czynny udział, stąd nowy termin zlotu.
W godzinach popołudniowych 1 Bieszczadzka
Drużyna Bartoszowa z Polany w liczbie 18 osób, zameldowała się w miejscu zlotu:
Szkole podstawowej w Baligrodzie. Szybkie rozlokowanie w klasach, zbiorka wszystkich uczestników spotkania
i w kolumnie marszowej udaliśmy się do kościoła parafial-

nego, by Mszą św. rozpocząć
wspólne świętowanie. Nie
zabrakło modlitwy różańcowej, którą prowadzili harcerze.
Wieczór
wypełniło
nam tradycyjne harcerskie
świeczkowisko,
złożenie
obietnicy zuchowej, i złożenie
przyrzeczenia harcerskiego.
Poszczególne gromady zuchów i drużyny harcerskie
miały możliwość zaprezentowania się poprzez śpiew pieśni wojskowych, przeplatanych czytaniem wybranych
fragmentów prozy patriotycznej. Tradycyjna iskierka harcerska zakończyła pierwszą
część spotkania, po której pożegnaliśmy zuchów.

Sobotni poranek przywitał nas piękną jesienną pogodą. Czas na toaletę, śniadanie i w drogę … tym razem na
bieg patrolowy, przygotowany
przez druhów z Berezki
w którym zajęliśmy 3 miejsce.
Pyszny bigos w szkolnej stołówce, apel podsumowujący
spotkanie, podziękowania pod
adresem dyrekcji
szkoły
i….do domu.
W Jesiennym Zlocie
Hufca Lesko w Baligrodzie
wzięły udział gromady zuchowe i drużyny harcerskie z:
Polany, Myczkowa, Berezki,
Hoczwi, Mchawy, Średniej
Wsi , w sumie 90 osób.

Listopadowy numer Don Bosco
W listopadowym nume- powinni znać konstytucję i że nie jest ona absrze polecamy teksty:
trakcyjnym
aktem
Jak uczyć patriotyzmu.
prawnym.
O tym że patriotyzm wciąż trzeba odkrywać na nowo, o zadaniach w tym względzie dla nauczycieli
i
wychowawców,
o kształtowaniu wśród młodych
cnót obywatelskich: ofiarności,
wierności, pracowitości, poczucia dumy narodowej.

O tym, jak
rozmawiać
między sobą
w rodzinie.
Zadania katolickiego
wychowawcy.

O tym, że nawet ucznio- Poradnik ks. Marka Dziewie szkół podstawowych wieckiego.
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Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Polany
oraz całej gminy Czarna, na uroczyste obchody
99-tej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Miejsce uroczystości: świetlica wiejska w Polanie.
Program obchodów w dn. 11.11.2017(sobota )
godz. 11.00 – Msza Św. za Ojczyznę.
godz.12.00 – odczytanie apelu poległych.
godz. 12.30 – akademia w świetlicy wiejskiej.
Jest to święto radosne, więc zapraszamy również:
godz. 17.00. – zabawa dla dzieci
godz.20.00. – zabawa dla dorosłych ( bilet - 15zł )
przy dźwiękach zespołu SONGO i przy bogatym bufecie
Zapraszamy serdecznie
Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice
przy SP w Polanie

XXX NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok A

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś przeżywamy 30. niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy
różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że
w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też
wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym
bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.

2.

W tym tygodniu, w środę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich
Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia
we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane o godz.
8.00 i 11.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych
wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze
do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Po Mszy św.
o godz. 11.00 procesja na cmentarz.

3.

W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też
o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej
kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do
wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie
dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar
modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co
jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia
wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

4.

W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem
miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak
zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będzie sprawowana Msza
św. o godz. 17.00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni
listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich
intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy:
stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

5.

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
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w Polanie

W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty w tych
dniach przed Mszą św. zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać
tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań.

6.

W tym tygodniu w czasie Nabożeństwa Różańcowego modlimy się za
następujące rodziny: Poniedziałek: Kusego, Majów, Wiercińskich.
Wtorek: Budziewskich, Cichoń.
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7.

Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 17.00.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Wioleta Krakowska, Sylwia Faran,
Hubert Faran, Hubert Caban.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

