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rok C

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
„„CChhrryyssttuuss WWooddzzeemm,, CChhrryyssttuuss KKrróólleemm""

Zwykle mówimy, że uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata jest wspaniałym
zamknięciem roku liturgicznego, wymowną jego
pieczęcią. Jednak liczy się coś innego. Uroczystość
Chrystusa Króla wskazuje na zakończenie dziejów
zbawienia, odsłania ich finalny etap: zjednoczenie
wszystkiego i wszystkich w Bogu, spotkanie
w Kościele powszechnym u Ojca, na wypełnienie
się zapewnienia Chrystusa: „A Ja, gdy zostanę nad

ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do

siebie” (J 12,32). Wznoszenie się do tej
rzeczywistosci nieustannie trwa. Każdy dzień roku
liturgicznego jest szczególnym czasem danym przez
Boga w Duchu Świętym. Posuwanie się, zbliżanie
się do zamierzonej przez miłującą Opatrzność
rzeczywistości dotyczy całej stworzonej wielości,
człowieka i świata. W każdej Mszy świętej jesteśmy
świadkami Boskiego procesu, którego „Kiero-
wnikiem” jest Duch Ojca i Syna. W Eucharystii
dokonuje się przedziwna przemiana. Chleb i wino
stają się Ciałem Chrystusa, Żywym Ciałem i Krwią
Zbawiciela. To początek i ciągłe wznoszenie się
materii ku przebóstwieniu, ku Chrystusowej pełni.

Dokonuje się powrót do Źródła — do Stwórcy. Tak
jak wszystko ma swój początek w Bogu — od Niego
„wychodzi” — tak też do Niego powraca.
Wstępowanie, dochodzenie do Stwórcy najbardziej
świadomie dokonuje się w człowieku karmiącym się
Uwielbionym Ciałem Chrystusa. To za mało
powiedzieć, że uczestniczę we Mszy świętej , aby się
pomodlić. Lepiej , jeśli Twój zamiar konkretyzuje się
w postanowieniu uwielbienia Boga przez włączenie
się w ofiarę Chrystusa. Ofiara jest uznaniem
suwerenności Boga, powrotem do Źródła, a więc
spełnieniem woli Najwyższego, a więc miłością.
W ofierze człowiek uświadamia sobie swój początek
— wyjście z miłości Boga, przyjmuje ją i włącza się
w nią, daje siebie, „traci” swoje życie zyskując je.

W uroczystość Chrystusa Króla życzę Ci,
abyś doświadczył tego niewypowiedzianego wzno-
szenia się, zbliżania się ku Bogu Ojcu, tej nieustannej
przemiany, by we wszystkim był Bóg, i abyś pozwo-
lił objąć się, wciągnąć się w ten przetwarzający nurt
Boskiej miłości. Takich niepojętych spraw chce od
swoich wyznawców nasz Pan Król Wszechświata!

„„ OOnn uuwwoollnniiłł nnaass ssppoodd wwłłaaddzzyy cciieemmnnoośśccii ii pprrzzeenniióóssłł ddoo kkrróólleessttwwaa sswweeggoo uummiiłłoowwaanneeggoo SSyynnaa””.. ((KKooll 11 ,, 11 33))

Czytania z niedzieli
- 2 Sm 5, 1-3,
- Ps 122, 1-2. 4-5,
- Kol 1 , 12-20,
- Mk 11, 10,
- Łk 23, 35-43.

W dzisiejszym wydaniu:

- Prezentacja - „ Bieszczadzkie zwierzaki"

- Dzień �iepodległości w Polanie
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Dnia 16 listopada 2010 roku
nasza szkoła gościła doktorantkę
Uniwersytetu Jagiellońskiego
z Krakowa z Wydziału Nauk
o Ziemi p. Katarzynę Bojarską,
która przygotowała materiał
zdjęciowy oraz filmowy przedsta-
wiający życie zwierząt w polskich
Bieszczadach. Pani Katarzyna
prowadzi badania naukowe m. in.
nad życiem niedźwiedzi
w Bieszczadach. Materiał ten
został przygotowany z wykorzy-
staniem urządzenia fotopułapki,
które funkcjonuje podobnie jak

fotoradar drogowy. Co chwilę,
uczniowie mogli usłyszeć
interesujące informacje dotyczące
prezentowanych zwierząt oraz

sami mogli odpowiadać na pytania
zadawane przez prowadzącego.
Dowiedzieliśmy się między inny-
mi, że sójka przedstawiana jest
jako „zdrajca”, gdyż ostrzega inne

zwierzęta przed niespodziewanymi
intruzami, że sarna jest mniejsza
od łani, że telemetria dotyczy
nadajników zakładanych zwie-
rzętom w celu określenia ich
położenia geograficznego, że
niedźwiedź brunatny oraz
grizzly to ten sam gatunek, albo
że jenoty przybyły do Polski ze
wschodu.

Z bagażem nowych
wiadomości przyrodniczych, po
ponad godzinie wróciliśmy do
swoich klas, bardziej umotywo-

wani do nauki, z przekonaniem, że
pogłębianie wiedzy może być
pasjonujące i interesujące.

mgr Radosław Pasławski

Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia obchodów
Dnia Niepodległości w Polanie. Dziękuję w szczególności:

1 . Księdzu dyrektorowi Jarosławowi Wnukowi - za koordynację imprezy oraz przewodniczenie
Mszy świętej .

2. Panu Andrzejowi Majewskiemu za przygotowanie akademii oraz apelu poległych i pocztu
sztandarowego.

3 . Pani Annie Stępniewskiej za przygotowanie akademii i grę na gitarze podczas liturgii.
4. Pani Basi Michno za przygotowanie przedszkolaków.
5. Panom Janowi Podrazie oraz Bogusławowi Borzęckiemu za przygotowanie służb
mundurowych oraz włączenie się w liturgię.

6. Chórowi parafialnemu za animowanie śpiewu podczas Mszy św., przemarszu na plac
kościelny oraz w świetlicy.

7. Delegacjom: Urzędu Gminy, leśników i strażaków, mieszkańców i harcerzy za złożenie
zniczy.

8. Paniom: Urszuli Pisarskiej - Plezia, Małgorzacie Kostańskiej , Czesławie Pisarskiej Gazdzie,
Dominice Podstawskiej i Karolinie Smoleńskiej oraz panu Janowi Pisarskiemu za dekorację
sali.

9. Paniom: Urszuli Pisarskiej - Plezia, Czesławie Pisarskiej Gazdzie, Dominice Podstawskiej
i Karolinie Smoleńskiej oraz Anecie Borzęckiej za obsługę w świetlicy.

1 0. Pani Annie Daniłów za przygotowanie bigosu.
11 . Rodzicom za przygotowanie ciast.
1 2. Księdzu Januszowi Rabiniakowi za nagłośnienie, przygotowanie pokazu multimedialnego
i filmu oraz animowanie śpiewu na świetlicy.

1 3. Wszystkim parafianom i gościom za udział w uroczystościach i modlitwę.
Ksiądz proboszcz Stanisław Gołyźniak



3Wśród Nas

DDzziieeńń NNiieeppooddlleeggłłoośśccii ww PPoollaanniiee

11 listopada świętowaliśmy
92 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości. O godzinie
10 zebraliśmy się w kościele
parafialnym na uroczystej Mszy
świętej , której przewodniczył
ksiądz dyrektor Jarosław Wnuk.
Czytanie czytał Jan Podraza -
przewodniczący Rady Rodziców,
reprezentujący również leśników
a modlitwę wiernych Bogdan
Borzęcki reprezentujący polańską
Ochotniczą Straż Pożarną. Psalm
śpiewał chór, który uświetniał
również całą liturgię. Dary do
ołtarza przynieśli Miłosz
Smoleński jako przedstawiciel
harcerzy - obraz Józefa
Piłsudskiego, Jan Podraza przed-
stawiciel leśników - flagę Polski,
nauczyciele - Dominika Podsta-
wska oraz Radosław Pasławski -
chleb i wino. Po uroczystym
odśpiewaniu na koniec Mszy
hymnu „Te Deum” rozpoczęła się
piękna akademia przygotowana
przez nauczycieli Andrzeja
Majewskiego oraz Annę
Stępniewską. Brali w niej udział
uczniowie szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz najmłodsi -
przedszkolaki przygotowane przez
panią Basię Michno. Chór
towarzyszył ze śpiewem.
Patriotyczne teksty wierszy
i piosenek wzruszyły niektórych do
łez. Po akademii w towarzystwie
sztandaru szkolnego i delegacji
udaliśmy się na dawny plac
kościelny. W czasie przemarszu
chór prowadził śpiew pieśni
patriotycznych, przygotowanych
przez księdza proboszcza, w który
włączali się wszyscy uczestnicy
uroczystości.
Po przyjściu na plac kościelny
gospodarz parafii ks. Stanisław
Gołyźniak powitał wszystkich
gości. Następnie zapalono znicze,
które delegacje Urzędu Gminy
w Czarnej , harcerzy, leśników
i strażaków oraz mieszkańców
Polany składały pod skromnym

pomnikiem - epitafium kapłanów
spoczywających w podziemiach
dawnego kościoła parafialnego i na
przykościelnym cmentarzu. Pan
Majewski poprowadził apel
poległych, na którego wezwania

odpowiadały nasze służby mundu-
rowe - leśnicy oraz strażacy.
Odśpiewaliśmy również hymn
narodowy. Po uroczystościach na
placu kościelnym ksiądz proboszcz
zaprosił wszystkich zebranych na
ciepły poczęstunek oraz dalsze
świętowanie do naszej świetlicy
wiejskiej .
Po wejściu do sali uwagę zwracała
wymowna dekoracja w aranżacji
Urszuli Pisarskiej i Małgorzaty
Kostańskiej wykonana przy
pomocy Jana Pisarskiego,
Czesławy Pisarskiej Gazdy,
Dominiki Podstawskiej i Karoliny
Smoleńskiej . Stoły udekorowano

pięknie zielonymi obrusami oraz
świecznikami z dodatkiem natu-
ralnej brzozy, jesiennych liści,
owoców dzikiej róży i głogu.
Na scenie były brzózki i gałęzie
dębowe oraz krzyże z datami
rozbiorów oraz powstań polskich
i datą wybuchu pierwszej wojny
światowej , mapa Polski oraz napis
„Bo wolność krzyżami się mierzy”.
Na brzozowych pieńkach paliły się

małe czerwone znicze potęgujące
nastrój zadumy i refleksj i.
Zaraz po wejściu podawano
pyszny bigos przygotowany przez
panią Annę Daniłów a zaspon-
sorowany przez księdza probo-
szcza oraz wspaniałe, domowe
ciasta przygotowane przez rodzi-
ców naszych uczniów. Obsługą na
sali zajęły się : Urszula Pisarska,
Czesława Pisarska - Gazda,
Dominika Podstawska i Karolina
Smoleńska. W sprzątaniu poma-
gała harcerka Aneta Borzęcka.
Prócz poczęstunku na gości
czekała nielada niespodzianka
przygotowana przez księdza
katechetę Janusza Rabiniaka -
pokaz slajdów oraz wideo-
prezentacja z odbywającej się
właśnie uroczystości. To było
niesamowite zobaczyć coś co
działo się niemal przed chwilą!
Jeszcze w czasie pokazu pożegnał
się z nami i podziękował za
zaproszenie wójt gminy Czarna
pan Marcin Rogacki, ale jego
zastępca pani Małgorzata Bartnik
została z nami niemal do końca
imprezy.
Po pokazie slajdów zaczęło się
wspólne śpiewanie oczywiście
pieśni patriotycznych, które
prowadził ksiądz katecheta
z chórem parafialnym. A na koniec
ksiądz Janusz wyświetlił histo-
ryczny film o Józefie Piłsudskim.

Warto było zostać do końca
i przeżyć ten dzień w tak
podniosłej i niezwykle uroczystej
atmosferze.

Karolina Smoleńska
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W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
ks. Janusz Rabiniak, Janusz Froń, Janusz Szczygieł,

Cecylia Kania, Katarzyna Pisarska, Katarzyna Podraza.

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 1 6:00

1. Kończy się rok liturgiczny, podczas którego rozważaliśmy tajemnice naszego
zbawienia, dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Dziś Kościół stawia nam przed
oczy Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jako Tego, do którego ostatecznie
wróci całe stworzenie, w tym każdy z nas. Pamiętając o celu naszej życiowej
pielgrzymki, zechciejmy być oddanymi synami i córkami Króla Wszechświata.

2.W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent, czas radosnego przygotowania na
spotkanie z Panem. W naszej tradycji utrwalił się zwyczaj ustawiania w kościele
wieńca adwentowego z czterema świecami, symbolizującymi cztery niedziele
Adwentu. Postarajmy się o taką dekorację w naszych mieszkaniach i domach.

3. Dziś jest obchodzony dzień „pro orantibus”, czyli wdzięczności i wsparcia dla
klasztorów kontemplacyjnych. Noszą one na swoich ramionach ciężar modlitwy
za cały Kościół, co jest wielką łaską dla każdej wspólnoty wiary. Pamiętajmy
zatem dziś o modlących się za nas i dziękujmy Bogu za ich wierną służbę
Kościołowi.

4. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Hermanowicz
Angeli i Hermanowicz Agacie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Galica
Janina i Froń Barbara.

W ostatnich dniach roku liturgicznego przypadają następujące wspomnienia:
• w poniedziałek 22 listopada – świętej Cecylii, patronki śpiewu kościelnego;
• w środę 24 listopada – świętego Andrzeja Dung-Lac jego towarzyszy –
męczenników wietnamskich z XIX wieku.

Gazetkę redaguje zespół:

ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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