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Zachłanny Bóg
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Za każdym razem, kiedy Bóg porównuje się do
kogoś zachłannego, do kogoś, kto zbiera tam,
gdzie nie posiał, kogoś, kto ma wielkie oczekiwania wobec ludzi, być może chce nam powiedzieć: Jestem zachłanny na człowieka, jestem
zachłanny na to dobro, które może stać się jego
udziałem. Jestem spragniony tego dobra, które
rodzi się tam, gdzie pojawia się człowiek. Jestem spragniony człowieka. Może to chce nam
powiedzieć Bóg w tej niezwykłej Ewangelii?
Boże Ojcze, spraw, abym na wzór Jezusa pragnął pełnić Twoją wolę, aby nastało Twoje królestwo miłości i prawdy.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Bóg o tyle nagradza nasze czyny,
o ile z czystą miłością i chęcią
podobania się Jemu są wykonywane.”
bł. Honorat Koźmiński
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Zbiórka Gromady Zuchowej Wataha
Powiedzenie:
jakość
a nie ilość się liczy miało swoje odbicie w sobotniej zbiórce
zuchów z gromady Wataha –
1 Bieszczadzkiej Drużyny Bartoszowej. Uczestników spotkania było… aż trzech nie licząc
prowadzącego pwd. Jarka.
Historię ruchu skautowego na ziemiach polskich
przybliżyła nam prezentacja
multimedialna.
Poznaliśmy
osobę BP, Andrzeja Małkowskiego. Mundur zucha i sym-

bolika znaczka zucha od tej
pory nie stanowią dla nas tajemnicy. Zadaniem na dzisiejsze spotkanie miało być podjęcie ostatecznej decyzji o nazwie Gromady. Wybrano słowo: Wataha.

nim tradycyjna iskierka zakończyła sobotnią zbiórkę zuchów
gromady Wataha.

W części praktycznej
zbiórki robiliśmy pierścienie
do chust, co okazało się nie
lada wyzwaniem, gdyż trzeba
było wykazać się umiejętnością prawidłowego posługiwania się mn. nożem. Wykonanie totemu gromady, a po

Realizacja projektu o żołnierzach wyklętych
ZBIÓRKA NR 1

Gawęda
na
Był kraj….

rozpoczęcie.

Zapoznanie druhów z historią
Żołnierzy Wyklętych.
Podkarpacie i Lubelszczyzna.
Gra terenowa.

ZBIÓRKA NR 2

ZBIÓRKA NR 3

Wyklęty EAM Stanisław
Bizior i jego historia: prezentacja wyroku śmierci.

Cichociemny i Wyklęty Hieronim Dekutowski „Zapora”.

Grypsy – ich historia, nauka
pisania grypsów.
Fragment filmu Historia ROJA.

Rajd Zapory.
Gra terenowa.
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Polańskie obchody 99-tej
rocznicy odzyskania przez
Polskę
Niepodległości
–
11.11.2017.
Obchody Dnia Niepodległości w Polanie zaczęły się już
w październiku. Dla uczniów
naszej szkoły ogłoszono konkurs plastyczny na plakat pt:
,,Święto niepodległości’’. Do
konkursu przystąpiło 13-stu
uczniów, a jest to bez mała
40% naszej społeczności szkolnej. Powstały przepiękne prace,
wykonane różnymi technikami,
pełne symboli narodowych,
a najchętniej przedstawianą postacią był oczywiście marszałek
Józef Piłsudski. Wyniki konkursu ogłoszono i nagrody rozdano podczas głównych uroczystości 11.11.
W przeddzień tego święta,
w piątek, w szkole odbył się
uroczysty apel z odczytaniem
Apelu Poległych, w którym
upamiętniono młodzież szkolną
i studencką, która tak licznie
ginęła w kolejnych zrywach
niepodległościowych na przestrzeni naszych dziejów.
Dzień 11 listopada rozpoczął się Mszą Św. za Ojczyznę,
podczas której wysłuchaliśmy
wzniosłej homilii Ks. Proboszcza Polany – Stanisława Gołyźniaka. Całość ubogacił swoim
śpiewem chór parafialny, prowadzony przez Ks. Damiana
Kempe. Po Mszy Św., przy
asyście strażaków, został od-

czytany Apel Poległych upamiętniający tym razem wszystkich poległych Polaków walczących na różnych polach bitewnych, rozsianych po całym
świecie. Następnie wszyscy
uczestnicy uroczystości przeszli
do świetlicy wiejskiej. Tu, na
scenie, rozpoczęło się widowisko pt: ,,A to Polska właśnie’’.
Narratorzy – dwaj uczniowie
kl. III Gim. – poprowadzili nas
przez kolejne zrywy niepodległościowe, od Powstania Kościuszkowskiego do roku 1918.
Wszystko było przeplatane
wspólnym śpiewaniem pieśni
patriotycznych, których główny
ton nadawali harcerze z kl VI.
Kluczowym punktem przedstawienia była scena z ,,Wesela”
Stanisława
Wyspiańskiego,
podczas której – a jest to rozmowa Panny Młodej z Poetą –
padają jakże mocne słowa, że to
co puka pod gorsetem – serce –
To jest Polska właśnie. Do odegrania tej sceny, dali się namówić nasi absolwenci, pani Marcelina Ostrowska i Witold
Michno, za co jesteśmy Im niezmiernie wdzięczni. Ich występ
został nagrodzony gromkimi
brawami. Po występach, na
dużym ekranie, zaprezentowano film pt: ,,Niezwyciężeni”,
wyprodukowany przez IPN.
Ten zaledwie 5-cio minutowy
obraz ukazuje dalszy ciąg naszych zmagań o wolność od
1939 roku do współczesności,
wolność którą teraz mamy, którą należy pielęgnować i być

z Niej dumnym.
Na zakończenie nastąpił niespodziewany, ale jakże miły
akcent. Pani Beata Bożętka –
dyr. biblioteki gminnej w Czarnej oraz jej filii w Polanie –
w imieniu wójta, Pana Bogusława Kochanowicza, wręczyła
wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w zorganizowanie
uroczystości
,,Małej Księgi Patrioty”, pięknego wydania pieśni patriotycznych w formie tekstowej jak
i multimedialnej. Panu Wójtowi– bardzo dziękujemy!
Ale to nie koniec polańskich
obchodów. Ponieważ Święto
Niepodległości jest świętem
radosnym, w godzinach popołudniowych rozpoczęła się zabawa dla dzieci, a w godzinach
wieczornych, do białego rana
bawili się starsi mieszkańcy
Polany oraz przebywający
w naszej miejscowości turyści .
Całość zorganizowała społeczność szkolna – nauczyciele,
uczniowie i ich rodzice. Szczególne podziękowania należą się
mamom naszych uczniów za
przygotowanie
poczęstunku
oraz prowadzenie bufetu. Cały
zysk z zabawy zasili konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Polanie.
H. Myślińska
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Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata.
Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić
dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym
chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem,
pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, iż
data Pańskiego przyjścia jest nieznana i tak musi pozostać.
We wtorek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim
i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat.
Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie,
a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś,
wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne
wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci
o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.
Rozpoczyna się ostatnia dekada listopada. W tych dniach codziennie po
Mszy św. modlimy się za naszych bliskich zmarłych podczas tak zwanych wypominków. Tym bardziej zachęcam do licznego udziału w tej
modlitwie naszej wspólnoty parafialnej, która jednocześnie włącza nas
w modlitwę całej wspólnoty Kościoła pielgrzymującego, pragnącej
wspomóc naszych braci należących już do Kościoła oczyszczającego
się. Oni sami sobie nie mogą już pomóc, za to za naszą modlitewną pamięć mogą odwdzięczyć się swoim wstawiennictwem przed tronem Bożym.
W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela
przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI
w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie
społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im
środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze
mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.
We wtorek zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie z Pismem św.
Spotkanie odbędzie się na plebanii o godz. 18.00. Przynosimy Pismo
św.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Janusz Froń, Janusz Szczygieł, Janusz Krakowski,
Cecylia Kania, Katarzyna Pisarska, Katarzyna Podraza.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

