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Czytania z niedzieli
- Iz 62, 1-5,
- Ps 96, 1-2. 3 i 7b-8a,
- 1 Kor 12, 4-11 ,
- 2 Tes 2, 14,
- J 2, 1-12.

Zachęcam w szczególności do modlitwy za

dziadków, którzy w rodzinie strzegą podstawowych

wartości życia i często dają im świadectwo.

Wychowawcza rola dziadków jest zawsze bardzo ważna,

a staje się jeszcze ważniejsza, gdy z różnych powodów

rodzice nie są w stanie być z dziećmi w odpowiedni

sposób w okresie ich wzrastania. Zawierzam opiece św.

Anny i św. Joachima wszystkich dziadków na świecie,

udzielając im specjalnego błogosławieństwa. �iech

Dziewica Maryja, która — według pięknej ikonografii

— nauczyła się czytać święte pisma na kolanach swojej

matki Anny, pomoże im wciąż umacniać wiarę i

nadzieję, czerpiąc ze źródła, jakim jest Słowo Boże.

Benedykt XVI

Panie Jezu,
narodziłeś się z Dziewicy Maryi,
córki świętych Anny i Joachima.
Patrz z miłością na dziadków na całym świecie.
Ochraniaj ich! Oni są bogactwem
dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa.
Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat,
niech wciąż będą dla swojej rodziny

mocnymi filarami wiary ewangelicznej ,
stróżami szlachetnych wartości rodziny,
żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych.
Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi
przekazywali przyszłym pokoleniom
owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich
i duchowych.

Panie Jezu,
pomagaj rodzinom i społeczeństwu
doceniać obecność i rolę dziadków.
Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani
ani wykluczani,
ale zawsze znajdowali szacunek i miłość.
Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowani
przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz.

Maryjo, Matko wszystkich żyjących,
nieustannie otaczaj opieką dziadków,
bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,
i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny
spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie,
gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi,
by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca.
Amen!

„ Gdy chodzi o rodziny, niech dziadkowie
nadal pełnią w nich rolę świadków jedności,

wartości opartych na wierności jedynej
miłości, która rodzi wiarę i radość życia.”

Benedykt XVI
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W dniu Objawienia Pańskiego - Trzech Króli -
6.01 .2013r. odbyły się w świetlicy wiejskiej jasełka
bożonarodzeniowe. Według scenariusza i pod
kierownictwem niespożytej Pani Marii Faran, grono
dorosłych i dzieci przedstawiło polański obrzęd
jasełkowy. Pięknie zabrzmiały kolędy nawiązujące
treścią do Polany, a i dekoracje przypominały swojski
krajobraz. Pomimo, że z zespołu aktorskiego kolejno
odpadały w czasie prób osoby, których dopadła grypa,
dołączały nowe osoby zmieniając nawet okresowo płeć
czy stan duchowny. Po udanym występie, podzieliliśmy
się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego
najlepszego.

St. Myśliński

GGwwiiaazzddyy zz PPoollaannyy ww BBiieegguu LLoottnniikkóóww

W ubiegłą niedzielę 1 3 stycznia przy słonecznej
pogodzie odbyła się 26 edycja Bieszczadzkiego Biegu
Lotników. Na starcie stanęło ok. 1 50 zawodników
zarówno w biegu na dystansie 20 km dla mężczyzn,
10 km dla kobiet oraz 3 km dla amatorów narciarstwa
biegowego. Zawody te były jednocześnie okazją do
poprawienia indywidualnych rankingów w ramach
Amatorskich Mistrzostw Polski w biegach narciarskich.
W ramach bieszczadzkiego biegu lotników rywalizowali
również leśnicy, którzy już po raz
trzeci odbyli swoje zawody na
trasie w Ustianowej .
Na dystansie 3 km w kategorii
Gwiazdy wystartowały dwie
zawodniczki z Polany - Hanna
Myślińska oraz Danuta Maj .
Hanna Myślińska zajęła III
miejsce z wynikiem 0:17: 01 ,7
i z różnicą czasu + 3:1 9,4
a Danuta Maj IV z wynikiem 0:17:1 9,9 i z różnicą czasu
+ 3:37,6 do najlepszej w tej kategorii Agaty Lenkiewicz
- Bardzińskiej reprezentującej Nadleśnictwo Lutowiska.
Brawo! Serdecznie gratulujemy!
Nasze dziewczyny wystartowały po naprawdę niewielu
krótkich treningach pokazując że nawet zimą warto
zadbać o kondycję fizyczną. Mieszkamy w tak pięknym
miejscu mamy wspaniałe możliwości trzeba tylko umieć
je dostrzec i wykorzystać. Liczne stokówki na których
jest niewielki ruch zimą zachęcają do uprawiania
narciarstwa biegowego i jak pokazały nasze
zawodniczki chcieć to móc!

Uroczystego wręczenia nagród, które odbyło się w hali
sportowej przy ZSP Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
dokonali:
- Henryk Sułuja - Burmistrz Ustrzyk Dolnych,
- Zygmunt Krasowski - Wice starosta bieszczadzki
- Stanisław Nahajowski - Komandor Biegu
- Piotr Gwóźdź - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnistwa
Ustrzyki Dolne
- Józef Filip - Przedstawiciel Krośnieńskiej Huty Szkła
"KROSNO" S.A. (jednego ze sponsorów imprezy)
A jaka jest historia biegu? Bieg jest masową imprezą

narciarską ku czci tych, którzy
w okresie międzywojennym na
szybowisku w Ustianowej uczyli
się lotniczego abecadła, a później
w czasie II wojny światowej
bronili polskiego nieba, poświę-
cając niejednokrotnie swoje życie.
W Ustianowej w latach 1932-39
działała Wojskowa Szkoła
Szybowcowa a na grzbiecie

Żukowa nad Ustjanową powstało ogromne, słynne
w całej Polsce lotnisko szybowcowe. Tu odbywało się
wiele zawodów szybowcowych min. Mistrzostwa
Polski w 1935 r, tutaj też pobito wiele wspaniałych
rekordów.
Pomysłodawcą imprezy jest Stanisław Nahajowski -
wieloletni działacz sportowy, wychowawca wielu
sportowców, obecny Prezes Podkarpackiego
Okręgowego Związku Narciarskiego.

Bieszczadzki Bieg Lotników ma formułę otwartą
i mogą w nim uczestniczyć zarówno zawodnicy
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uprawiający ten sport na poziomie wyczynowym jak
i amatorzy narciarstwa biegowego. Startują w nim
zawodnicy w grupach dziecięcych, młodzieżowych, dla
dorosłych i weteranów. Może więc w przyszłym roku
reprezentacja Polany znacznie się powiększy?
W Biegu Lotników rywalizowało bardzo wielu
wybitnych zawodników, przyszłych medalistów
Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży oraz reprezentantów kraju na wielu między-
narodowych imprezach. Ponadto stwarzał możliwości
do z jednej strony sportowej rywalizacji zawodników
z Polski, Ukrainy i Słowacji, a z drugiej do między-
narodowej współpracy na niwie sportowej i turysty-
cznej . Zarazem zawody te są elementem Amatorskich
Mistrzostw Polski w biegach narciarskich. Zawodnicy
przez cały sezon zimowy uczestniczą w wielu
podobnych biegach rozgrywanych w całej Polsce.
W Bieszczadzkim Biegu Lotników uczestniczyły, jako
goście honorowi oraz jako zawodnicy wybitne postaci
życia politycznego i sportowego, między innymi:
- Eligiusz Włodarczak - Minister w Kancelarii

Prezydenta RP Lecha Wałęsy
- gen. pilot Mirosław Hermaszewski
- Wacław Nycz - pilot, wielokrotny mistrz Świata
w lataniu precyzyjnym
- JózefŁuszczek - Mistrz Świata w biegach narciarskich
- prof. Roman Kuźniar - doradca Prezydenta RP
Bronisław Komorowskiego
- Stefania Biegun - trzykrotna olimpijka,
czterdziestokrotna mistrzyni Polski,
- i wielu innych
W każdej edycji uczestniczy przeciętnie ok. 350
zawodników
Goście honorowi tegorocznej imprezy:
• Stefania Biegun - 3 krotna olimpijka, akademicka
mistrzyni świata
• gen. bryg. SG Dominik Tracz - Komendant Główny
Straży Granicznej

Opracowała Karolina Smoleńska

na podstawie www.ustrzyki-dolne. pl

Portal sport - Redakcja: KrzysztofLachowski,

zdjęcia Andrzej Górski, Archiwum UrządMiejski Ustrzyki Dolne

IInntteennccjj ee MMsszzyy śśww..

Od 20 stycznia do 18 lutego Msza św. gregoriańska + Władysław Podraza.
20 styczeń + Władysław Podraza [od pracowników Urzędu Gminy w Czarnej]
22 styczeń + Władysław Podraza [od kolegów z wojska]
23 styczeń + Władysław Podraza [od kolegów z wojska]
24 styczeń + Władysław Podraza [od rodziny Nalepów z Lipin]
25 styczeń + Władysław Podraza [od Beaty i Franciszka z rodziną]
26 styczeń +Władysław Podraza [od Zbigniewa i Marii Nalepa]
28 styczeń + Władysław Podraza [od bratanicy Urszuli z rodziną]
29 styczeń + Władysław Podraza [od brata Stanisława z rodziną]
30 styczeń + Władysław Podraza [od Koła Łowieckiego Jarząbek i Żbik z Ustrzyk Dolnych]
31 styczeń + Władysław Podraza [od chrześnicy Heleny z rodziną]
1 luty + Władysław Podraza [od Teresy z rodziną]
2 luty + Władysław Podraza [od Tadeusza Magusiak z Czarnej]
3 luty + Władysław Podraza [od pracowników Urzędu Gminy w Czarnej]
4 luty + Władysław Podraza [od Grona Pedagogicznego i pracowników Zespołu Szkół Salezjańskich

w Polanie]
5 luty + Władysław Podraza [od Jana Dobija z Bielska Białej ]



1.W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Wiele rodzin
przeżywa ból rozłąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu pracy. Otoczmy ich
dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego
życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni
też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

2.W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus
domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie
na każdy dzień.

3. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższy
piątek, 25 stycznia, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak
bardzo takiej jedności pragnie sam Pan Jezus. A często jej brak jest zgorszeniem dla
współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji
ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.

4. Jutro, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a we wtorek, 22 stycznia – Dzień Dziadka.
Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Babcie i Dziadków, tych
żyjących i tych, którzy już odeszli do Domu Ojca. Bardzo często tyle im zawdzięczamy! Niech
naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.

5.W święto Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła, przypadające w piątek, 25 stycznia, prośmy
o łaskę, aby Pan również nas chociaż trochę zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy
na co dzień. Jak Święty Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego
wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary.

6. I jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary. W sobotę,
26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego,
abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym
ojcu wiary – Abrahamie.

7.W czwartek 24 stycznia przypada wspomnienie św. Franciszka Salezego patrona Zgromadzenia
Salezjańskiego oraz Wspomożycielki Wiernych zapraszam na Nabożeństwo z odczytaniem
próśb i podziękowań.

8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Krakowskiej Agnieszce i Plezia
Urszuli. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Krakowską Czesławę i Pisarską Krystynę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
II �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Sebastian Gałek, Agnieszka Szczygieł, Agnieszka Banach - Oskorip,

Agnieszka Myślińska, Miłosz Smoleński.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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