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Kiedy mówimy o wychowaniu do wartości,
najczęściej myślimy o wartościach ogólnoludzkich,
a rzadziej chrześcijańskich. Życie pokazuje, że obecnie
wychowanie skierowane jest przede wszystkim na
wartości praktyczne, materialne i sprawiające
przyjemność. Wydaje się, że problemem jest również
brak zgodności między wartościami deklarowanymi
i rzeczywiście przekazywanymi, co wywołuje
dezorientację wśród dzieci i młodzieży. Sytuacja taka
prowadzi z kolei do wzrostu nieufności, poczucia
uczestnictwa w grze pozorów, a w rezultacie do
cynizmu i agresj i wobec wszelkich przekazów
związanych z wartościami. Dotyczy to w pierwszym
rzędzie rodziny i szkoły, wobec których oczekiwania są
przecież największe, a rozczarowania najbardziej
bolesne.

Wśród wartości niezbędnych w życiu chrześcijanina
trzeba wskazać – obok pokory – na związane z nią:
łagodność, dobroć, cierpliwość, gotowość do
wybaczania, wierność, uprzejmość, opanowanie (por.
Ga 5,22-24 i Kol 3,1 2-14). Są one dziś szczególnie
zagrożone wszechobecną agresją, brutalnością słów
i zachowań, a także bezwzględną walką o własne
korzyści, obojętnością na sytuację słabszych,
powszechną nieufnością, a nawet wzajemną
nienawiścią. Taka sytuacja wymaga od wszystkich
środowisk wychowawczych ogromnego wysiłku
wychowywania do wartości i postaw chroniących
relacje międzyludzkie.

Wychowanie do wartości rozpoczyna się w rodzinie!

Ceńmy zatem czas wspólnych rodzinnych spotkań,
rozmów, posiłku, wspólnego wypoczywania. Codzienne
bycie razem uczy bowiem wzajemnego zrozumienia,
zaufania, ofiarnej miłości i prawdziwej przyjaźni.
Wspólne przebywanie kształtuje ponadto postawę
służby i dobroci gotowej na dzielenie się radością,
a jednocześnie odpornej na trudne problemy i emocje.
W rodzinie powinniśmy uczyć się zwracania do siebie
z miłością, szacunkiem i serdecznością.

Szczególną wartością, w oparciu o którą i do której
należy wychowywać młode pokolenie, jest wiara.
Wiara jest łaską, a więc niezasłużonym darem Bożym.
Domaga się jednak świadomej i wolnej odpowiedzi
człowieka. Ten związek wiary z wychowaniem
uświadamiamy sobie wyraźnie w trwającym Roku
Wiary. Wyznawanie wiary przejawia się w odważnym
i mężnym stawaniu w obronie wartości z niej
wypływających. Chodzi o obronę wartości chrześcijań-
skich, coraz częściej eliminowanych z życia
publicznego, a zwłaszcza chrześcijańskiej wizj i miłości,
małżeństwa i rodziny.

Wiara potrzebuje również pokory prowadzącej do
przekonania, że na Bogu, jako fundamencie, mamy
budować nasze życie. Niech zatem pokora będzie
podstawą wychowania do wartości. Jest ona dlatego tak
ważna, że Bóg gotów jest dać wszystko człowiekowi,
który jest świadomy własnej niewystarczalności i słabo-
ści. Wiara i ufność pokładana w Bogu, dla którego nie
ma rzeczy niemożliwych, niech więc przenikają nasze
życie oparte na chrześcijańskich wartościach.
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Bronisława Myłek, Bronisława Konopka, Bronisław Zięba, Stefan Dyrda,

Stefania Podstawska, Izabella Borzęcka, Beata Bożętka.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

2 http://www.polana.9com.pl Wśród Nas nr 35/2013

1.Wakacje, urlopy dobiegły końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluję o dołożenie
wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego
początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie
dokonuje się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na
katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na
Łamaniu Chleba.

2. Przy tej okazji przypominam rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być
przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci
zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców.
Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego
wychowania potomstwa. Będziemy modlić się, aby wszyscy rodzice temu podołali.

3.W dzisiejszą pierwszą wrześniową niedzielę przypada 74. rocznica wybuchu drugiej wojny
światowej . Naszą powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-
1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w
więzieniach politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

4.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć
nowy rok szkolny i katechetyczny. A w naszych modlitwach w te najbliższe dni prośmy o dobrą
pogodę dla pracujących na roli, aby mogli kontynuować zbiory plonów. Modlimy się także za
misje i misjonarzy.

5. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele od godziny 17.30.
Zapraszam również do licznego udziału w pierwszopiątkowej Mszy Świętej i w nabożeństwie
wynagradzającym o godzinie 18.00.

6.W poniedziałek Msza na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego o godz. 9.00.
Mszy św. wieczornej nie będzie. Od wtorku Msza św. wieczorna o godz. 1 8.00.

7.W piątek po Mszy św. wieczornej zapraszam na spotkanie chór oraz rade parafialną.
8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Krakowskiej Agnieszce
i Pisarskiej Krystynie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Koncewicz Lucynę i Borzęcką
Grażynę.

ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński pragną wstąpić: Elżbieta, Małgorzata Maruszczak córka Adama
i Marii Krakowska zamieszkała w Polanie z Rafał, Grzegorz Łacheta syn Marka i Bogusławy

Szczurek zamieszkały w Krośnie. Zapowiedz trzecia.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJE �AM:
• 3 IX – Święty Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież, wybitny teolog i reformator, doktor
Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).




