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Dzięki wytrwałości zyskamy życie

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

W tym numerze:
Nasi bohaterowie
FKD zaprasza
Modlitwa
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Czy napawa nas lękiem świadomość, że oto na naszych oczach wypełniają się słowa Jezusa, zapowiadające
koniec świata? Tajfuny na Dalekim Wschodzie, prześladowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w tym wydawanie uczniów Chrystusa i wtrącanie do więzienia, zadawanie śmierci dzieciom przez rodziców, a także rodzicom
przez ich dzieci oraz nienawiść żywiona do chrześcijan to przykładowy serwis informacyjny. Przed końcem roku
liturgicznego Jezus zwraca naszą uwagę na koniec świata.
Mówi jednak o tym nie po to, aby wzbudzać lęk, lecz
przeciwnie - wielką nadzieję. Zapewnia On, że wśród najgorszych kataklizmów nie zginie nawet włos z waszej
głowy. Mamy być wytrwali, bo dzięki temu zyskamy życie.
Jezu, każde Twoje słowo biorę sobie do serca, gdyż
ono jest moim umocnieniem we wszelkich przeciwnościach. Udziel mi Twego Ducha, abym mógł świadczyć
o prawdzie Twej Ewangelii.
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Nie bądź pewny, że masz czas
bo pewność niepewna.”
Ks. Jan Twardowski

Wśród Nas
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„Nasi bohaterowie”
31 października, dzieci
z klas 0-III miały okazję
przyjrzeć się pracy strażnika
granicznego i strażaka. Stało
się to dzięki wyjazdowi do
Placówki Straży Granicznej
w Czarnej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych.
Była to wycieczka w ramach
zajęć dodatkowych pt.: „Nasi
bohaterowie”.
Po godzinie ósmej rano przyjechaliśmy do placówki w Czarnej, gdzie czekał na
nas i przywitał Komendant
Straży p. Piotr Mielcarek. Następnie dzieci udały się
z funkcjonariuszem Zbigniewem Osękowskim na zwiedzanie placówki. Był pokaz
sprzętu bojowego, wizyta
w celi, która cieszyła się niemałym powodzeniem, oraz
siłownia, na której dzieci mogły sprawdzić swoje możliwości siłowe. Najwięcej wrażeń dostarczył jednak czworo-

nożny funkcjonariusz Straży
Granicznej, pies o imieniu Joker. Wszyscy chętni mogli
zasiąść za kierownicą pojazdów służbowych i przekonać
się jak głośno działają sygnały
dźwiękowe. Pojazd obserwacyjny cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem nie tylko
wśród dzieci…
Po takich wrażeniach udaliśmy się do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych,
gdzie przywitał nas Zastępca
Komendanta Powiatowego p.
Przemysław Kruk, który oddał
nas pod opiekę dowódcy kpt.
Emila Szmyda. Pan Kapitan
wraz z kolegą chętnie oprowadzili i zapoznali nas ze swoją
pracą. Dużo radości sprawił
dzieciom pokaz umundurowania oraz narzędzi i urządzeń
wykorzystywanych w pracy
strażaków. Jednak największą
atrakcją była możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu

i odzieży strażackiej, wejście
do wozów strażackich oraz
pokaz zjazdu po rurze do akcji
ratunkowej. Dzieciaki zwiedziły również pomieszczenia,
w których odbierane są zgłoszenia o pożarach lub wypadkach, oraz salę wypoczynkowo
–
konferencyjną.
Dzień zakończył się ucztą dla
podniebienia, tzn. wizytą
w pizzerii.
Uczniowie wrócili do
domu pełni wrażeń. Dziękujemy bardzo funkcjonariuszom
straży granicznej oraz strażakom za poświęcony czas, miłe
przyjęcie, ciekawe opowieści
oraz umożliwienie obejrzenia
sprzętu i poznania trudnej pracy, a także udzielenie wskazówek na temat bezpieczeństwa.
Dziękujemy również ks. Proboszczowi
za
transport.
Bez niego ani rusz.
Dominika Podstawska

Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza
Filmowy Klub Dyskusyjny na inaugurację kolejnej
serii naszych spotkań w sesji
jesienno-zimowej serdecznie
zaprasza
na
film
pt.
„Karolina” . Film w kategorii religijny, rok produkcji
2014, produkcja Polska. Scenariusz i reżyseria Dariusz
Regucki. Czas trwania 104
min.

W rolach głównych: Marlena
Burian, Karol Olszewski,
Barbara Duda, Jerzy Trela,
Dorota Pomykała, Piotr Cyrwus, Anna Radwan, Maciej
Słota
„Karolina” to ciepła i mądra
opowieść o pragnieniach
i wyborach młodych ludzi,
o problemach i dylematach

dorosłych, o skomplikowanych historiach rodzinnych
i odnajdywaniu drogi także
dzięki pomocy tych, którzy
dawno nie żyją. To historia
odkrywania, że świat prostych, uniwersalnych wartości wart jest odkurzenia i jest
receptą na dobre, szczęśliwe
życie.
Film opowiada o dwóch
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przyjaciółkach które kończąc liceum filmowe do egzaminu końcowego mają za
zadanie przygotować etiudę
filmową. Nauczyciel podsuwa im temat: historia wiejskiej dziewczyny sprzed 100
lat, która w bezsensowny
sposób dała się zabić! Chcąc
nie chcąc, wyruszają w drogę do Zabawy, gdzie żyła
i zginęła ich bohaterka –
Karolina Kózkówna. Poszukiwania odpowiedzi na
pytania: po co młoda dziewczyna dała się zabić, jaki jest
sens jej wyboru, dlaczego
ich rówieśnica tak łatwo oddała życie, dla jakich warto-
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ści, co nią kierowało, skąd
czerpała siłę i dlaczego Bóg
na to pozwolił doprowadza
do tego, że ich szkolne zadanie stopniowo przeradza się w fascynującą
przygodę, a historia Karoliny nagle zaczyna
mieć wpływ na życie
ich i innych bohaterów
filmu.
Serdecznie zapraszam
Bogdan Siedlecki

Modlitwa
Za tych, których już z tego globu
Przewiozła łódź na drugi brzeg
I nie wynalazł nikt sposobu
Aby im wsteczny włączyć bieg.

Za tych z marmuru, tych z żelaza
Za młodą Inkę i Szendzielarza
I za tych co czwórkami szli do nieba
I zachowali się jak trzeba.

Za weteranów którym w domu
Przesłonił oczy śmierci sen
I za tych, którym po kryjomu
Skradł ludzkie życie wojny bieg.

Za tych tysiące na obczyźnie
Co nie wrócili do swych domów
I tych, co w bezimiennych grobach
Zapalić świeczki nie ma komu.

I za tych, którzy walcząc padli
Wracając do rodzinnych gniazd
Niech ich zawiodą boskie szlaki
Ku najjaśniejszej z jasnych gwiazd.

I za tych co zginęli, nie podczas walki
Czy w okopach.
Zamordowani w swoim domuSkrycie, haniebnie, po kryjomu.

Za tych, o których pamięć
Przetrwała całe pokolenia
Niech otrzymają swą nagrodę…
Prowadź ich Panie do zbawienia.

Wszystkim, którzy życiem swoim
Świadczyli miłość i oddanie
Otwórz im Panie bramy nieba
I daj im wieczne spoczywanie.
Maria Faran
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Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego
przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą
i każdego z nas. Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło
ukarze.
Biblijny autor przypomina, że modlitwa za zmarłych to myśl święta
i pobożna. Dlatego zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tej intencji. Co wieczór przed Mszą św. odmawiamy różaniec
i polecamy Bożemu miłosierdziu naszych bliskich zmarłych, których
wypisaliśmy na kartach wypominkowych.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata. To święto patronalne (tytularne) Akcji Katolickiej,
organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień w swoim życiu zawodowym i społecznym.
W przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty
Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg
udzielił Kościołowi i każdemu z nas.
Składka z następnej niedzieli przeznaczona jest na inwestycje podejmowane w naszym kościele.
W czwartek 17.11. przypada trzecia rocznica poświęcenia naszego kościoła parafialnego. Z tej okazji Mszą św. o godz. 17:00 rozpoczniemy
całodobową adorację przed Najświętszym Sakramentem w intencji odnowy życia religijnego w parafii.
Porządek adoracji:
18.00 – 20.00 Wspólnota NSPJ, chór, schola.
20.00 – 22.00 Od p. A. Cichonia do p. A. P. Hermanowicz.
22.00 – 24.00 Od p. K. Hermanowicz do p. H.T. Glapa.
24.00 – 02.00 Od p. H. i St. Myślińskich do p. B. L. Pałka.
02.00 – 04.00 Od p. B. A. Fundakowskich do B. St. Domańskich.
04.00 – 06.00 Od p. M. J. Ostrowskich do p. C. A. Kania.
06.00 – 08.00 Hotel, Hawaje.
08.00 – 10.00 Od p. F. J. Konopka do p. A. E. Chmiel.
10.00 – 12.00 Od p. G. Borzęckiej do p. M. K. Kania.
12.00 – 14.00 Od p. S. W. Podstawskich do p. F. Krakowskiego.
14.00 – 16.00 Od p. M. D. Podstawskich do p. D. Z. Łysyganicz.
16.00 – 17.00 Od p. K. Z. Dzik do p. A. J. Z. Zięba, p. W. K. Smoleńscy.
Powstał polański kalendarz na 2017 rok, w którym umieszczone zostały
zdjęcia przedstawiające obiekty i przyrodę naszej Polany. W przyszłą
niedzielę będzie on rozprowadzany w cenie 15 zł. Ten kalendarz może
służyć nie tylko w domu, ale także jako prezent dla bliskich i znajomych, którzy sympatyzują z Polaną. Zachęcamy do nabycia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 XI – św. Elżbieta Węgierska, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, która prowadziła głębokie życie duchowe i oddawała się posłudze miłosierdzia;
18 XI – bł. Karolina Kózkówna, która od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć męczeńską na początku I wojny światowej, broniąc cnoty czystości i ludzkiej
godności;
19 XI – bł. Salomea, klaryska, siostra Bolesława Wstydliwego, która
w bardzo heroiczny sposób oddała się na służbę Bożą.

