TYGODIK PARAFII

pw. PRZEMIEIEIA PAŃSKIEGO W POLAIE
ROK XIX 2011 R 38 (638)

1 8 września 2 011 r.
XXV IEDZIELA ZWYKŁA
rok A

S e j f i w y c h o w aw c z y n i
Matka to pierwsza i najważniejsza wychowawczyni. Przez dziewięć pierwszych miesięcy istnienia
jest ona domem dla dziecka, a po jego narodzinach
staje się karmicielką, która przez swą obecność, miłość
i czułość chroni niemowlę przed światem zewnętrznym
oraz przed wewnętrznymi niepokojami.
Od postawy matki zależy w dużej mierze to, czy i na
ile dziecko poczuje się bezpieczne na tym świecie oraz
na ile będzie skłonne uwierzyć w miłość i uczyć się
miłości w kolejnych fazach rozwoju. Matka jest
lustrem, przez które dziecko obserwuje świat i patrzy
na siebie. Najlepszą wychowawczynią jest matka
dobra, mądra i szczęśliwa, która cieszy się szacunkiem
i miłością męża. Kontakt z matką, która jest szczęśliwą
żoną, sprawia, że dziecko uczy się od niej radosnych
więzi z osobami drugiej płci. W przeciwnym
przypadku dziecko zaczyna bać się ojca lub ma
tendencję do tego, by go lekceważyć, w zależności od
tego, czy mama jest krzywdzona przez tatę, czy też to
ona go poniża.
Najważniejszym zadaniem matki jest nauczenie
dziecka dojrzałej miłości. Mądra matka nie myli
miłości z rozpieszczaniem czy z nadopiekuńczością.
Potrafi dostosować słowa i czyny miłości do niepowtarzalnej sytuacji i zachowania danego dziecka. Radośnie
i czule wspiera dziecko, które się rozwija, chętnie
nagradza i wzmacnia jego zachowania pozytywne, ale
stanowczo upomina je, gdy dziecko błądzi. Pozwala
też dziecku ponosić naturalne konsekwencje popełnianych przez nie błędów. Dzięki mądrze okazywanej
miłości, dziecko nie tylko wie, że jest kochane, ale też
stopniowo uczy się kochać siebie i innych ludzi.

Dojrzała matka uczy syna szacunku do dziewcząt i
respektowania ich wrażliwości. Wyjaśnia mu potrzeby,
oczekiwania, priorytety i marzenia dziewcząt. Oczekuje od syna, by zachowywał się wobec nich z taktem i
delikatnością oraz by dorastał do miłości małżeńskiej i
ojcowskiej. Zagrożeniem jest pobłażliwość wobec syna
i tolerowanie takich jego postaw wobec dziewcząt,
jakich matka słusznie nie toleruje w zachowaniu swego
męża wobec samej siebie.
Dla córki dojrzała matka jest wzorem bycia szczęśliwą
kobietą. Uczy córki szacunku do samej siebie w
sposobie ubierania się i w kontakcie z chłopcami.
Pomaga jej cieszyć się kobiecością oraz dorastać do
roli żony i matki. Wydaje się, że córki łatwiej wychować, gdyż zwykle są bardziej posłuszne, pracowite,
zdyscyplinowane. Nie jest to jednak prawda, gdyż
córka jest bardziej niż syn wrażliwa na zranienia
emocjonalne i moralne, na kryzys w rodzinie, na
negatywne wpływy środowiska. Córka potrzebuje
niemal nieustannych znaków miłości i troski, serdecznych rozmów, słów otuchy. Potrzebuje matki, która z
dyskrecją wsłuchuje się w jej radość i łzy, w jej słowa i
milczenie, w jej nastroje i marzenia.
Dojrzała matka troszczy się o wychowanie religijne
swoich dzieci. Synom pomaga odkryć w Jezusie wzór
uczciwości w postępowaniu, przykład odwagi w
obronie słabszych oraz zdolność do podejmowania
decyzji na zawsze. Córkom pomaga odkryć w Jezusie
przyjaciela i obrońcę przed tymi mężczyznami, którzy
nie potrafią kochać. Mądra matka wychowuje swe
dzieci w tak solidny sposób, że gdy dorosną, to
pogodnie, bez lęku – chociaż z tęsknotą – pozwoli im
opuścić dom rodzinny po to, by założyły własne
szczęśliwe rodziny.

„ Szukajcie Pan a, gdy się po zwala zn aleźć, wzywajcie Go , do pó ki jest blisko . ” (Iz 55, 6)
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PIKNIK W POLANIE
W RELACJI JANA S TATUCHA

Polana `2011 – V-ty Piknik Rodzinny w tej
małej wiosce (80 domów ponad 300 mieszkańców),
szkoła, przedszkole, piękna cerkiew, kościół,
wyremontowana świetlica , dwa boiska), ale tak jak
powiedziałem na scenie „mała ale bardzo bogata, bo
ma przyjaciół ...”.
Tak jak 5-ęć lat temu na hasło Polana przyjechali by
bawić się z nami, jednocześnie dorzucić swoją cegiełkę
dla tych kochanych Dzieci Polany, nie straszna im
była pogoda (deszcz, chłód). Dla nas był to kolejny
przystanek „Tak Dla Transplantacji”. Tomek z Pawłem
jechali pond 10 godzin, tyle samo Ala, Ilona, Grzesio
Gross itd.
Pospolite ruszenie na wsi trwało od dłuższego czasu.
Pieczenie ciast, przygotowanie dań (pierogi, bigos,
smalec), porządkowanie boiska, plakaty, konserwacja
estrady(sam byłem świadkiem). Przyjechał Zdzisio
Zawilski, schorowany, kontuzjowany, jak byśmy
biesiadowali w piątek bez Niego?.
Sandomierska wędlina, warzywa, owoce, napoje,
ciepło bijące z ogniska i oczywiście Zdzisio, Jego
dynamika i harmoszka porwała nas do śpiewu i tańca.
Nie zabrakło księdza Zenka, który w 2006 roku, jako
dyrektor tutejszej szkoły razem z mieszkańcami
Polany i z nami „składakami” współorganizował ten
historyczny I-szy Piknik Rodzinny.
Dziś prowadzi największy Salezjański Zespół Szkół w
Oświęcimiu, do którego tak jak obiecałem zajedziemy.
Cały piątek, w nocy i nad ranem w sobotę leje.
Wstałem szybko pobiegłem na boisko, woda pod
bramką, nasz baner zerwany, jeden namiot w wodzie.
Pomyślałem „dramat , tyle wysiłku, pracy i do tego
jadą goście”. Księdzu Proboszczowi i mnie chodzą po
głowie różne myśli … "a może przenieść imprezę do
świetlicy? Nie, koszty remontu MOGŁYBY
KILKAKROTNIE PRZEWYŻSZYĆ DOCHÓD Z
IMREZY" Wraz z uroczymi mieszkankami
(przygotowywały już od rana stoiska i estradę)
przenieśliśmy duży namiot pod estradę na wyższe
miejsce. Po śniadaniu (razem, jak zawsze z ekipą
Grzesia) przystąpiliśmy wszyscy do pracy. Każdy
dawał z siebie wszystko. Ognisko po wiatą ogrzewało
zmarzniętych i tak na okrągło. Przyjechała Kapela
Krasnobrodzka, Zygmunt z Markowej z nieodłącznym
specjałem (potężne wiejskie chleby do smalcu i
ogórków małosolnych), Zespół SPOOD z Rzeszowa.
Punktualnie o 13:00 Karolina przywitała gości (główny
reżyser tegorocznego Pikniku) potem parę ciepłych
słów ze strony FŚCCS w Zabrzu i sakramentalne słowa
Sołtysa (muzyka, kabareciarza) ” V-ty Piknik Rodzinny
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uważam za otwarty ” dały sygnał Kapeli, która tak jak
zawsze i w tym roku zaczęła wszystkich bawić.
Następnie 45 minutowy koncert Zdzisia Zawilskiego
(oprowadzał nas po uliczkach Lwowa, a Jego
wyśpiewana dramatyczna historia wzruszała wielokrotnie słuchaczy). Przecudne występy przedszkolaków, mieszanka taneczna tutejszych dzieci, Kabaret,
zdolny Dawid, rockowy koncert zespołu SPOOD,
śpiewanie młodzieży biwakującej w stadninie koni
huculskich „Tabun”, której właściciele tradycyjnie dali
wszystko z siebie dla tak pięknej imprezy. Udało się na
boisku wszystko, byli goście, wspaniała zabawa. Panie
dały popis swoich umiejętności, różnorodność ciast
(najbardziej zachwycali się goście babką ziemniaczaną
na gorąco polaną sosami), bigos, kiełbaski, pierogi ,
gry i loterie, wyroby pamiątkarskie. Pokazały się nawet
szklanki i inne gadżety z napisem V-piknik rodzinny w
Polanie. Oczywiście nasze skromne stoisko. Chłopcy
szaleli, wszyscy mieli na piersiach serduszka, Paweł
podrywał dziewczyny i zbierał adresy .Niestety nie
wszyscy mogli się bawić w pięknej odremontowanej
świetlicy. Wspaniała muzyka, atmosfera do rana.
Tomek już o 20:30 wyjechał z Pawłem by po
całonocnej podróży dotrzeć do Ozorkowa na 6-tą rano.
Zabrakło ciasta pierogów, zostało więcej chleba i
bigosu. Nasze słodycze wielokrotnie trafiały do rąk do
wszystkich uczestników. Miałem możliwość na scenie
wracać do historii poprzednich pikników, dziękować
wszystkim za ciężka pracę, która oprócz korzyści
finansowych zawsze integruje środowisko i pokazuje
,że razem można wszystko. Dlatego jeszcze raz
dziękuję Mieszkańcom Polany, Księżom Salezjanom,
”składakom” i tym którzy od lat są nami :
- Kapeli Krasnobrodzkiej i Burmistrzowi Krasnobrodu
za sfinansowanie transportu, wyjątkowym gościom,
którzy przyjechali z Roztocza nie zapominając
oczywiście o skromnych upominkach (Halinie
Szymańskiej –dyrektorowi MOK w Łaszczowie, pani
Alinie Kostrubiec – Dyrektorowi Szkoły Przy
Sanatorium, pani Alicji Lewandowskiej).
- Zdzisiowi Zawilskiemu, za piękny koncert i to że
kontuzjowany dał nam tyle radości jednocześnie
wzbogacając nasze spotkanie,
- Zespołowi SPOOD, zmarznięci musieli czekać na
swoją kolejkę, przyjechali na własny koszt i obiecali że
w Rzeszowie też będą z nami podczas Nocnego
Biegu,
- Rodzinie Trznadlów z Markowej k/Łańcuta, od 5 lat
pieką dla Polany chleb, przywożąc wyroby
Markowskie,
- Firmie: Kiljan i Megawita z Dwikóz k/ Sandomierza,
Eko Mielec, Sylwestrowi Stępniowi, Albinowi
Orawcowi, za owoce warzywa, Leaf Media z
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Sandomierza za plakaty,
walczą o życie dla innych.
- Małgosi i Markowi z Warszawy (słodycze),
Wierzę, że inni beneficjenci transplantologii polskiej
- Rodzinie Gimlów (firma logistyczna LIDIA z dołączą do tej pięknej ogólnokrajowej akcji.
Opatówka k/Kalisza) za słodycze i przybory szkolne
dla dzieci i przedszkolaków w Polanie,
Jan Statuch - wiceprezes Fundacji ŚCCS z Zabrza
- Pawłowi Bachota i firmie HEDOM z Krosna za
tysiące, tysiące oświadczeń woli,
- AK Koczoskiemu za pyszne wiejskie wędliny,
-Wszystkim składakom (młodzieży), doktor Małgosi,
pielęgniarce
Ilonie,
PGNIG,
Gazowniom:
Sandomierskiej, Rzeszowskiej i Kieleckiej, którzy są
partnerem naszego programu,
-Proboszczowi i Dyrektorowi z Polany za noclegi,
kucharkom przyjaciołom za serki, które pomagają
utrzymać mi dietę.
- Wójtowi Gminy Czarna Marcinowi Rogackiemu i
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za zasponsorowanie orkiestry na
zabawę.
Jestem dumny z najmłodszych składaków, którzy po
całej Polsce wspierając „Tak Dla Transplantacji”

ADORACJA NAJŚ WIĘTS ZEGO S AKRAMENTU
23 - 24 września 201 1 r.
Harmonogram
18.00 Msza św.
19:00 do 20:00 koło różańcowe św. Józefa
20:00 do 21:00 koło różańcowe Matki Bożej Gromnicznej
21:00 do 22:00 koło różańcowe św. Maksymiliana Kolbe
22:00 do 24:00 wspólnota dla intronizacji i Rodzina Radia Maryja
24:00 do 02:00 mieszkańcy Polany Środkowej
02:00 do 04:00 mieszkańcy Polany Dolnej
04:00 do 06:00 mieszkańcy Polany Górnej
06:00 do 08:00 Polana Ostre
08.00 Msza św.
09:00 do 11:00 kandydaci do bierzmowania
11:00 do 13:00 uczniowie Szkoły Podstawowej
13:00 do 15:00 uczniowie Gimnazjum
15:00 do 16:00 koło różańcowe św. Józefa
16:00 do 17:00 koło różańcowe Matki Bożej Gromnicznej
17:00 do 18:00 koło różańcowe św. Maksymiliana Kolbe
O godz. 18.00 zakończenie adoracji
„ Bóg dałby nam coś więcej, gdyby miał coś więcej
niż samego siebie.”

św. Jan Maria Vianney
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXV IEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza niedziela w sposób szczególny w Kościele jest poświęcona środkom społecznego
przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki
wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem,
wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas tylu pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny,
najpierw naszego umiłowanego Jana Pawła II, a także obecnego Ojca Świętego Benedykta
XVI.
2. Jutro rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, Młodzież i Wychowawców.
W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września przypada święto świętego Stanisława Kostki,
patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci, jest on nadal czytelnym wzorem życia dla
młodego pokolenia. Zatem podczas Eucharystii każdego dnia nadchodzącego tygodnia, przez
wstawiennictwo świętego Stanisława Kostki, będziemy prosili Boga o świętość naszych dzieci
i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego Narodu i Kościoła.
3. W środę, 21 września, obchodzimy święto świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez
jego pośrednictwo módlmy się o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami,
dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas
Eucharystii będziemy Bogu dziękować za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.
4. Proszę Rodziców bierzmowanych o przygotowanie kościoła i otoczenia na czas uroczystości
i wizytacji ks. Bp. Adama Szala.
Program wizytacji: 04. 10. /wtorek/ godz. 17.00 - Msza św. z udzieleniem sakramentu
bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie z grupami parafialnymi /Rada Parafialna, Żywy
Różaniec, Chór/
05. 10. /środa/ godz. 10.00 spotkanie z dziećmi i nauczycielami w szkole, godz. 12.00
modlitwa na cmentarzu parafialnym.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się z 23 na 24 września według podanego
harmonogramu. Pamiętajmy, że modlitwa adoracyjna, podczas której możemy składać również
swoje intencje osobiste, ma wielką moc. Nie zmarnujmy tej szansy i gorliwie włączmy się w to
dzieło.
6. W sobotę o godz. 13:00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania a o 17:00 zbiórka
ministrantów.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Smoleńskiej Karolinie
i Przybylskiej Danucie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Mańko Helenę i Michno
Barbarę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Stanisław Domański, Stanisław Zięba, Stanisław Łysyganicz, Stanisław Zatwarnicki,
Stanisław Wytyczak, Mateusz Froń, Mateusz Rzeszowski, Tomasz Glapa, Tomasz Kania,
Tomasz Mańko, Tomasz Żmijewski, Tekla Pawełkiewicz, Bogusław Borzęcki, Bogusław Piotrowicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

