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Czytania z niedzieli W dzisiejszym wydaniu:
- Iz 2, 1-5,
- Ps 122, 1-2. 4-9,
- Rz 13, 11-14,
- Ps 85, 8,
- Mt 24, 37-44.

- Leśnik w przedszkolu
- Imieniny ks. Janusza
- Andrzejki w Polanie

A dwen t - czas o czekiwan ia
Adwent jest okresem liturgicznego przygotowania na przyjście Chrystusa i na święta Bożego
Narodzenia. Kościół chce, aby to przygotowanie
odznaczało się pewnymi cechami. Pierwszą z nich
zasugerował psalm responsoryjny (...): Idźmy z radością na spotkanie Pana (Ps. 122), a więc nie
w smutku, nie z opuszczoną głową i przygnębionym
sercem, ale radośnie ruszajmy w duchową drogę,
aby spotkać Emanuela – Boga z nami, który uwalnia
od ciężarów grzechu, jest Zbawicielem. Warto
tworzyć atmosferę radości; Teraz bowiem zbawienie
jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli (Rz 13,
12). Radość duchowa potrafi być twórcza,
zwłaszcza jeśli towarzyszy oczekiwaniu na spotkanie kogoś, kto zapowiedział swe przyjście i dotrzyma słowa, ale nie wiemy kiedy przybędzie. A tak
właśnie będzie z przyjściem Chrystusa na sąd ostateczny: Czuwajcie więc… , bądźcie gotowi, bo
w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy
przyjdzie. (Mt 24, 44). W Adwencie rozpoczynamy

także nowy rok duszpasterski, którego tematem jest
Komunia z Bogiem . Słowo „komunia” nawiązuje do
zjednoczenia z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. Przyjmujemy Ciało Chrystusa do serca oczyszczonego jego łaską dzięki Duchowi Świętemu,

który ożywia naszą wiarę i czyni ją wiarą Kościoła.
(...) Mówiąc o komunii z Bogiem zdajemy sobie
sprawę jak ważną rzeczą będzie wysiłek poznania
Boga prawdziwego, czyli tego, którego nam objawił
Pan Jezus, (...). Naszym zadaniem będzie pokorne
wgłębianie się w obraz Boga ukazanego w Piśmie
świętym, aby poznawszy Go, stać się Jego uczniem
i otworzyć się na zjednoczenie, utożsamienie z Nim
zwłaszcza poprzez komunię Eucharystyczną. Czy
można – mówiąc o naszej relacji z Bogiem –
pominąć sprawę świętowania niedzieli, którą
nazywamy „dniem Pańskim ”, a która często staje się
dniem pustki duchowej czy obrazy boskiej? Warto
więc na nowo uczynić niedzielę dniem modlitwy,
dniem kontaktu z Pismem świętym, katolickim
pismem i dniem rodzinnej więzi czy odpoczynku.
(...)
Matce Najświętszej, zjednoczonej ze Słowem
Boga, które stało się Ciałem, polecam Was
Wszystkich Drodzy Diecezjanie, a na radosny trud
pogłębiania wiary błogosławię: w Imię ojca i Syna
i Ducha Świętego
Wasz Arcybiskup
+ JózefMichalik

„ Okaż n am , Pan ie, łaskę swo ją, i daj n am swo je zbawien ie. ” (Ps 85, 8)
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Leśnik w przedszkolu
16 listopada w naszym
przedszkolu odbyły się zajęcia
z edukacji leśnej. Prowadził je
leśniczy z Polany pan Jan Podraza.
Spotkanie z leśnikiem odbyło się
w ramach cyklu „Poznajemy różne
zawody”.
Gdy nasz gość wszedł do
przedszkola niektóre dzieci akurat
rysowały więc dołączył do nich. Po
paru minutach nastąpiło oficjalne
przywitanie. Dzieci ładnie się
przedstawiły i usiadły w kółku
żeby wysłuchać opowieści pana
leśniczego jak również podzielić
się z nim swoją wiedzą na temat
pracy leśnika. Pan Jan też się
trochę nowych rzeczy od przedszkolaków dowiedział, na przykład
gdy zapytał na czym polega praca
leśniczego i usłyszał, że leśniczy
zabija wilki i niedźwiedzie. To

Imieniny ks. Janusza
W słoneczną niedzielę 21
listopada nasz katecheta ks. Janusz
Rabiniak obchodził swe imieniny.
Na Mszy świętej o godzinie 11:00
modliliśmy się z tej okazji w Jego
intencji. Na Eucharystii byli obecni
przedstawiciele różnych grup
i stanów,
którzy
chcieli
ofiarować
modlitwę
w intencji
Księdza
Solenizanta
Po Mszy świętej ks. Janusz został

Wśród Nas

tylko utwierdziło go w przekonaniu, że takich spotkań trzeba
robić zdecydowanie więcej a edukację leśną zaczynać od najmłodszych. Zaczęły się opowieści o lesie i jego mieszkańcach. Po tej
ciekawej pogadance dzieci otrzymały wspaniałe prezenty ufundowane przez Nadleśnictwo Lutowiska - piórniki z wyposażeniem,
a pan Jan podarował dodatkowo od
siebie książki z bajkami. Dzieci nie
pozostały dłużne i obdarowały
gościa jesienną kompozycją
z suchych traw i liści.
Po zajęciach teoretycznych
przedszkolaki
ruszyły
w teren. Nie trzeba było
nawet iść do lasu bo okazało
się, że ciekawe okazy leśne
mają pod nosem tuż obok
przedszkola!
Ale grupa przedszkolaków
powędrowała dalej nad

rzekę oraz drogą za stawami.
Tam zobaczyły jakie szkody
wyrządzają bobry, które jak się
dowiedziały od leśniczego są pod
ochroną. Poznały także różne
gatunki drzew i traw. Po
przechadzce zgłodniały jednak
i trzeba było wracać do
przedszkola
na
śniadanie.
Ciekawe kto następnym
razem odwiedzi przedszkole
i opowie o swoim ciekawym
zawodzie?

obdarowany nie tylko kwiatami
i upominkami, ale także nie
jednym
bukietem
życzeń.
Przedstawiciele rodziców, młodzieży, ministrantów i nauczycieli
Zespołu Szkół Salezjańskich
w Polanie skierowali serdeczne
życzenia i zapewniali o pamięci
modlitewnej. Po
Mszy świetej
Solenizant zaprosił
wszystkich obecnych
na plebanię, by
wspólnie z Nim
przy kawie, ciastku i rozmowie
świętować ten
wyjątkowy dla
ks. Janusza dzień. Zgromadzeni

przy stole Eucharystycznym
modliliśmy się za ks. Janusza, by
Bóg udzielał mu wszelkich łask
potrzebnych w życiu kapłańskim,
a dziś na nowo księże Januszu
mówimy:

Karolina Smoleńska
Koordynator przedszkola

„ iech Cię Pan błogosławi
i strzeże. iech Pan rozpromieni
swe oblicze nad Tobą. niech Cię
obdarzy swą łaską. iech zwróci
ku tobie oblicze swoje i niech Cię
obdarzy pokojem ". (Lb 6, 24-26)

Bernadetta Szkarłat

„ Czło wiek jest wielki n ie przez to , co po siada, lecz przez to , kim jest. ie przez to , co m a,
lecz przez to , czym dzieli się z in n ym i. "

(Jan Paweł II)
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Andrzej ki w Polanie
- zabawa dla dzieci

20 listopada Rada Rodziców wraz
z Ochotniczą
Strażą Pożarną zorganizowały zabawę
andrzejkową w
świetlicy
wiejskiej. Od
16 bawiły się
dzieci a od 20:00 dorośli.
Zabawę prowadziła pani Dominika
Podstawska, więc nie zabrakło
konkursów i niespodzianek. Grał
pan Janusz Krakowski, który jako
jednoosobowa orkiestra spisał się
doskonale. Dzieci bawiły się
bardzo dobrze i niechętnie ustąpiły
miejsca dorosłym po godzinie 20.
Ale po kolei…. Wchodząc do sali
od razu było widać że to zabawa
andrzejkowa po pięknych dekoracjach przygotowanych przez panie
Annę Dziubeła i Janinę Krauze
przy pomocy Grażyny i Lucyny
Koncewicz, Małgorzaty Gałek
i Iwony Caban. Na scenie uwagę
przyciągały pięknie namalowane
maski weneckie bowiem główną
atrakcją zabawy, o czym informowano na plakatach był konkurs
masek. Ale pierwsza konkurencja
to taniec na gazecie, której
powierzchnię
konsekwentnie
zmniejszano. Nie można było
oczywiście wystawić
choćby
paluszka
za gazetę
nie mówiąc już o
całej stopie. Nad
prawidłowym
przebiegiem tego i innych
konkursów czuwała pani Dominika
oraz jej pomocniczki wróżki - Ala
Podraza, Agnieszka Myślińska,

Mariola Rzeszowska, Jowita
Fundakowska i Iza Borzęcka.
Wygrała para Zosia Myślińska
i Kacper Podstawski. Po
pierwszych
konkursowych
emocjach można było zjeść
jak zwykle
pyszne ciasta
przygotowane
przez rodziców i wypić
herbatkę, którą
podawały mamy. A gdy ktoś miał
ochotę na coś innego mógł
skorzystać z bufetu prowadzonego
przez panią Marcelinę Ostrowską
i pana Bogusława
Borzęckiego. Potem były
tańce prowadzone przez
panią Dominikę z pomocą
rodziców oraz karaoke,
które prowadziła pani
Bernadetta Szkarłat. Na
początku trochę nieśmiało
wraz z upływem czasu
uczestnicy zabawy coraz
częściej zgłaszali się do
prezentowania swoich
talentów
wokalnych.
Klaudia Krakowska, która
nie znalazła swojej ulubionej piosenki w komputerze pani
Bernadetty zaśpiewała nawet stojąc
na scenie ze swoim tatą!
Stworzyły się nawet całkiem
ciekawe chórki! Kolejnemu
konkursowi towarzyszyło dużo
emocji sportowych bowiem
dzieci podzielone na drużyny maluchów i starszaków biegały w
workach, z piłką oraz slalomem. Liczyły
się spryt i
szybkość całej
drużyny! Zwyciężyła drużyna
starszaków, no ale w końcu to
starszaki! Maluchy i tak były
dzielne!
Dlatego
nagrody
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ufundowane przez Radę Rodziców
w tym i w innych konkursach
otrzymali wszyscy uczestnicy.
Ostatnim i najważniejszym tego
wieczoru konkursem był konkurs
masek oraz strojów. Wiele dzieci
było pięknie przebranych i miało
fantastyczne maski, niektóre
wykonane z pomocą rodziców lub
jak powiedział Radek „takiej
pani”…. Może była to jakaś
wróżka wszak to była zabawa
andrzejkowa?
Jury najbardziej spodobała się
maska Piotrka Wiercińskiego czyli
maska niedźwiedzia wykonana z
pomocą siostry Oli. Maska była
naprawdę ciekawa bo był to nie
tylko pysk, ale
i łapy z pazurami. Drugie
miejsce zajęła
Ola Oskorip
jako kotek a
trzecie Oliwia
Krakowska z
przedszkola
jako smerfetka.
Przy obu tych
pięknych maskach pomagały
oczywiście mamy.
W międzyczasie grał i śpiewał pan
Janusz, o ile pozwolili na to
wykonawcy karaoke. Prawie na
koniec imprezy moment na który
wszyscy czekali z niecierpliwością
- wróżby z wosku! Pani Dominika
z pomocą pana Janka Podrazy lali
wosk a pani Małgosia Gałek
pomagała odczytywać co też
każdemu przyszłość przyniesie.
Na koniec jeszcze dla
ochłonięcia krótki popis karaoke
i trzeba było rozejść się do domu
i ustąpić miejsca rodzicom. Im też
w końcu należy się trochę
przyjemności.
Karolina Smoleńska
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
I IEDZIELA ADWETU
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem:
„W komunii z Bogiem”. W ciągu poszczególnych miesięcy tego roku będziemy się starali pogłębiać naszą
komunię z Panem Bogiem. Chodzi o to, aby nasze osobiste relacje z Bogiem, a także te we wspólnocie
rodzinnej i we wspólnocie Kościoła, były bardziej dojrzałe, świadome. Żeby na nowo odkrywane i pogłębiane,
również poprzez lekturę Pisma Świętego, kształtowały nasze osobiste i wspólnotowe codzienne życie.
2. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu odprawiać jedną Mszę wotywną
o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratnią. Do licznego udziału w roratach, odprawianych
w naszym kościele codziennie o godz. 16:00, a w sobotę o godz. 8:00 rano, zapraszam dzieci, młodzież
i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnich i świec, rozbudźmy w naszych sercach
oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień,
zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z biednych
rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek
wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu
ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Tym bardziej, że w pierwszy piątek,
3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od 15:30. W pierwszą
sobotę, w którą przypada Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych, w modlitwach Matce Najświętszej
polecajmy wszystkich naszych parafian, szczególnie dotkniętych tym problemem i poszukujących pracy.
4. Zapraszamy wspólnotę parafialną na całodobową Wynagradzającą Adorację Najświętszego Sakramentu.
Adoracje rozpoczniemy w sobotę mszą św. o godz. 16:00
16:30 do 17:30 adorują dzieci
17:30 do 18:30 adoruje młodzież
18:30 do 20:30 koło różańcowe św. Józefa
20:30 do 22:30 koło różańcowe Matki Bożej Gromnicznej
22:30 do 00:30 koło różańcowe św. Maksymiliana Kolbe
00:30 do 02:30 wspólnota dla intronizacji i Rodzina Radia Maryja
02:30 do 04:30 mieszkańcy Polany Środkowej
04:30 do 06:30 mieszkańcy Polany Dolnej
06:30 do 08:30 mieszkańcy Polany Górnej
12:30 do 14:30 koło różańcowe Matki Bożej Gromnicznej
14:30 do 15:30 koło różańcowe św. Maksymiliana Kolbe
08:30 do 10:30 Polana Ostre
O godz. 16:00 zakończenie adoracji
10:30 do 12:30 koło różańcowe św. Józefa
5. Poświęcone opłatki wraz ze świecami Caritas roznosić będą członkowie rady parafialnej.
6. W następną Niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00 zapraszam na spotkanie radę parafialną.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Galica Janinie i Froń Barbarze.
Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Danute Maj i Buć Kazimierę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Zdzisław Rzeszowski, Zdzisław Stępniewski, Andrzej Granat, Andrzej Bugała, Andrzej Dobrowolski,
Andrzej Gałek, Andrzej Majewski, Andrzej Gazda, Andrzej Wierciński, Andrzej Hermanowicz,
Andrzej Lewandowski, Andrzej Fundakowski, Andrzej Spólny, atalia Łysyganicz, Barbara Dobrowolska,
Barbara Froń, Barbara Korżyk, Barbara Michno, Barbara Konopka, Barbara Dzik, Krystian Domański.

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 16:00
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