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Czytania z niedzieli
- 2 Mch 7, 1-2. 9-14,
- Ps 17, 1. 5-6. 8 i 15,
- 2 Tes 2, 16-3, 5,
- Ap 1, 5-6,
- Łk 20, 27-38.

W dzisiejszym wydaniu:
- Warsztaty z psychologiem w przedszkolu
- Policjanci w przedszkolu
- Wycieczka zuchów i harcerzy do Olchowca
- I rocznica powstania chóru parafialnego

Komentarz do Ewangelii
" B óg nie j est B ogiem umarłych, lecz żywych"
W tę niedziele po uroczystości Wszystkich
Świętych w Ewangelii słyszymy słowa o śmierci
i życiu. Śmierć powoduje w nas nieraz bunt,
rozpacz, ucieczkę lub pogłębia przekonanie, że "po
życiu życie" trwa i zaczyna się nowa forma
istnienia. " Śmierć, której boimy się jak najgorszego
zła, jest w rzeczywistości niczym. Bo tak długo, póki
się boimy, nie ma śmierci, a kiedy ona przychodzi,
nie ma już nas" - pociesza Epikur. Ale kogo

satysfakcjonuje puste miejsce po nim samym na
zawsze? Śmierć to nie straszak religii. Pytanie o jej
sens jest pytaniem o sens życia. Sposób w jaki
zapatrujemy się na śmierć, w zadziwiającym stopniu
wpływa na rozumienie, przeżywanie i realizację
naszego życia. Jednak dojrzałe rozumienie
perspektywy śmierci i wieczności jest rzadko
spotykane. Także i przez wielu chrześcijan. Chrystus
objawił, że człowiek żyje dla życia po tym życiu.
Jego dalszy ciąg wynika ze związku z Bogiem.
Wszyscy bowiem dla Niego żyją. Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych. Zmartwychwstanie,
które będzie udziałem każdego, nie jest rodzajem
odpłaty, lecz szyfrem miłości. Jej nieśmiertelny

wymiar nadaje moc Jezusa. On nie jest Bogiem
umarłych! Często w naszym życiu panuje śmierć!
Wiele umarło! Modlitwa, właściwy sens Eucharystii,
miłość, rodzina, zaufanie, dobro, życzliwość,
prawda... Jakże wielokrotnie tracimy wiarę w to,
że nasze życie już się nie poukłada! Jakże często
pozwalamy na to, by w nas, wokół nas i w naszym
życiu panowała śmierć! Tracimy wiarę i sądzimy,
iż już nic nie jest nam w stanie pomóc. A dzisiaj
Jezus zapewnia, że nie jest Bogiem umarłych, lecz
żywych! On jest w stanie zmienić każdą naszą
sytuację! On jest ponad wszystkim. On ma moc,
by wskrzesić w nas to co umarło! Chrystus z miłości
swej i miłosierdzia pragnie nas podźwignąć
z upadku, zniechęcenia, utraty wiary, moralności,
dobra, miłości, braku przebaczenia... Jezus jest
Panem! Zaufaj dzisiaj i pozwól mu się prowadzić!
Ufam Tobie, Panie. Mam zaufanie do
Twojego Słowa, które daje życie. Pomóż mi zdobywać
już teraz zbroję zmartwychwstania, aby śmierć nie
dominowała w moim życiu, a miłość wypełniała
nadzieją wszystko, co robię tu i teraz.

"Strzeż m n ie jak źren icy o ka, skryj m n ie w cien iu Twych skrzydeł. " (Ps 1 7 , 8 )

Wśród Nas

2

Warsztaty z psychologiem
w przedszkolu

Podczas warsztatów odbyły się Warsztaty cieszyły się sporym
ćwiczenia „Jak widzę swoje zainteresowaniem rodziców. Na
dziecko. Zaznaczenie proporcji następne warsztaty zapraszam w
30 września odbyły się pozytywnych zachowań do grudniu.
warsztaty dla rodziców z psycho- negatywnych”. Po nich miał
Karolina Smoleńska
logiem w przedszkolu w Polanie. miejsce mini wykład: „Rola uczuć
Koordynator przedszkola
Warsztaty prowadziła nowa pani w zachowaniu dziecka i jak się
psycholog Wiktoria Krystosik- z nimi obchodzić by wzmacniać
Cytryna. Cele spotkania to: jego poczucie własnej wartości”.
- uświadomienie rodzicom roli Potem rodzice uczyli się o stylach
uczuć w zachowaniu dziecka, komunikacji - style zamknięte
- nauczenie jak praktycznie radzić i otwarte a następnie o aktywnym
sobie z emocjami dzieci, i empatycznym słuchaniu dziecka.
- uświadomienie rodzicom czynni- W trzeciej części warsztatów
ków ułatwiających i utrudniających znalazł się czas na pytania i odpokomunikację z dziećmi w procesie wiedzi oraz dyskusję w grupie
dotyczącą postępowania z dziećmi.
wychowania.

Policj anci w przedszkolu
W dniu 6 października do
przedszkola w Polanie zawitali
policjanci (Dorota Krzywdzik i
Roman Rusin) z pogadanką o
bezpieczeństwie na drodze oraz
filmem „Bezpieczna droga z
radami SpongeBoba”. SpongeBob
to bohater popularnej kreskówkigąbka morska w kształcie gąbki do
mycia naczyń. SpongeBob mieszka
na dnie oceanu w miejscowości
Bikini Dolne w domu z ananasa.
Sympatyczna gąbka wiele czasu
poświęca zabawie. Jego ulubione
zabawy to puszczanie baniek i
łowienie meduz. Jego pozytywne
nastawienie do świata stwarza mu

wielkie
możliwości,
które
przeważnie wykorzystuje. Nadmiar
wigoru nie zawsze podoba się
otoczeniu, w którym akurat
znajduje się SpongeBob – jest
wesoły, ale również nierozgarnięty
i raczej mało odpowiedzialny, nie
zawsze zdaje sobie sprawę z tego,
że naraża się innym. Mimo tych
wad, znajduje również czas, aby na
poważnie traktować życie.
Sympatyczny ludzik z gąbki
posłużył policji jako środek do
dotarcia
do
najmłodszych
użytkowników naszych dróg. Na
filmie uczy zasad bezpiecznego
poruszania się po drodze i innych
zasad bezpieczeństwa- przypomina
o konieczności zapinania pasów w

samochodzie
jak
również
podróżowania w fotelikach przez
dzieci.
Policjanci byli mile zaskoczeni
wiedzą naszych przedszkolakóww zasadzie wszystko wiedzieli oni
na temat zasad bezpieczeństwa na
drodze
i
nie
tylko.
Prócz edukacyjnego filmu o
SpongeBobie podarowali naszym
milusińskim opaski odblaskowe na
rękę a przedszkolaki odwdzięczyły
się piękną kompozycją z suchych
kwiatów.
Karolina Smoleńska
Koordynator przedszkola
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Wycieczka zuchów i harcerzy
do Olchowca
W sobotę 30 października
po cotygodniowych Rozrywkach
matematycznych grupa zuchów
i harcerzy wraz z opiekunami ks. proboszczem, zajmującym się
harcerzami, ks. dyrektorem prowadzącym zuchy, panią Bernadettą
Szkarłat oraz Karoliną Smoleńską
wybrała się na zajęcia terenowe do
Olchowca. W czasie wędrówki leśną stokówką była nauka orientacji
w terenie bez mapy i kompasu, na
podstawie charakterystycznych
punktów takich jak rzeka, most czy
znane budynki. Po dotarciu na
miejsce młodzież bawiła się w cho-

I rocznica powstania chóru
parafialnego
Właśnie mija 1 rocznica
powstania chóru parafialnego.
Tworzą go amatorzy, którzy po
prostu lubią śpiewać. Nikt z nas nie
jest profesjonalistą. Początki chóru
to zeszłoroczny listopad tuż przed
obchodami Dnia Niepodległości.
To wtedy dosłownie garstka osób
zebrała się i poprosiła księdza
Tadeusza o prowadzenie chóru.
Potem dołączyli następni chętni.
I tak zaczęło się wspólne
śpiewanie, co piątkowe próby
i niedzielne uświetnianie Eucharystii. Po raz pierwszy śpiewaliśmy
właśnie na uroczystej Mszy świętej
11.11.2009 roku. Potem były
Cecylki - wspólne śpiewanie, które
animował chór na świetlicy 22
listopada w dniu św. Cecylii -

wanego, a potem w podchody
gdzie harcerze się chowali i byli
tropieni przez drużynę zuchów,
którą nieźle przeciągnęli po krzakach i leśnych ostępach. Po tej
sporej dawce ruchu harcerze i zuchy mogły sprawdzić swoją
umiejętność rozpalania ogniska
oczywiście pod czujnym okiem
i z pomocą księży. A w nagrodę za
dobrze wykonane zadania była
kiełbaska na ognisku, które potem
wszyscy pięknie ugasili. Wróciliśmy do domu niektórzy może
trochę zmęczeni, ale wszyscy
bardzo zadowoleni. Na następnej
wyprawie o ile pogoda pozwoli
budujemy
szałasy!
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Karolina Smoleńska

patronki muzyki kościelnej. 6
stycznia występowaliśmy na
jasełkach, po których również
animowaliśmy śpiew. Pod koniec
stycznia chór kolędował po wsi
zbierając na zabawę choinkową z uzbieranych pieniędzy opłaciliśmy orkiestrę, resztę przeznaczając na gitarę chórową z której także
korzysta szkoła. Odbyło się
spotkanie opłatkowe, potem
spotkanie wielkanocne a w maju
integracyjny wyjazd w Tatry. Chór
włączył się także w organizację
tegorocznego pikniku rodzinnego,
występował między innymi w kabarecie „To i owo” oraz brał
aktywny udział w organizacji całej
imprezy.
W czerwcu pożegnaliśmy
księdza Tadeusza który odchodził
z naszej parafii imprezą zorganizowaną w Noc Świętojańską.

Oficjalne pożegnanie odbyło się na
Mszy świętej na której ksiądz
Tadeusz obiecał że przekaże nas
w dobre ręce czyli swemu
następcy. I tak się też stało bo po
wakacjach opiekę nad chórem
przejął nowy katecheta ks. Janusz
Rabiniak.
Chór ma wciąż formułę
otwartą zapraszamy do nas
wszystkich lubiących śpiewać lub
grających na instrumentach.
Spotykamy się na próbach
w każdy piątek po Mszy świętej.
Wszystkich parafian prosimy
o wsparcie modlitewne w naszą
rocznicę.
Karolina Smoleńska
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXXII IEDZIELA ZWYKŁA
1. Wszyscy żyjemy dla Boga i wszyscy kiedyś spotkamy się z Nim twarzą w twarz. Takiej
lekcji udzielił nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. Niech świadomość tego pobudza nas
każdego dnia do wiernego odpowiadania na miłość Boga.
2. Jutro ostatni dzień, w którym możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych. W tym celu
należy wzbudzić taką intencję, nawiedzić cmentarz i odmówić modlitwy za zmarłych.
3. W czwartek, 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy
w modlitwach o tych, którzy za Polskę niepodległą polegli, ale też i o tych, którzy
w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Msza św. o godz.10.00. Po Mszy św.
akademia, apel poległych, złożenie zniczy na placu kościelnym, spotkanie na świetlicy.
4. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać" Paniom: Rzeszowskiej Annie
i Glapa Helenie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Konopka Ewa i Wiercińska
Bożena.
W kalendarzu liturgicznym przypadają następujące wspomnienia i święta:
• we wtorek, 9 listopada, rocznica poświęcenia bazyliki na Lateranie, czyli kościoła
katedralnego papieża, dlatego też bazylika ta nazywana jest „matką wszystkich
kościołów”;
• w środę, 10 listopada – świętego Leona Wielkiego, papieża z V wieku, którego
zapamiętano jako gorliwego obrońcę jedności Kościoła. Został ogłoszony jego doktorem;
• w czwartek 11 listopada – świętego Marcina, biskupa Tours, dobrego duszpasterza,
gorliwego głosiciela Ewangelii, wrażliwego na potrzeby ubogich;
• w piątek, 12 listopada – świętego Jozafata, apostoła jedności Kościoła na polskich
kresach wschodnich;
• w sobotę, 13 listopada – świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski, których krew przyczyniła się do rozkwitu
chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Marcin Wierciński, Grzegorz Jóźwik, Renata Karciarz,
Witold Michno, Witold Piotrowicz, Witold Smoleński.

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 16:00
Gazetkę redaguje zespół:
ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

