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Wybory egzaminem z miłości Ojczyzny!

Dec mówił kandydatom do parlamentu:

„ Jak nie
chcecie bronić życia w całej rozciągłości, jak nie macie
zamiaru uchwalać słusznego prawa, jak nie macie
zamiaru dbać o prawdziwe dobro Ojczyzny - to nie
ubiegajcie się o władzę, o fotele poselskie i senatorskie. Polska bowiem potrzebuje ludzi sumienia,
broniących Prawa Bożego, praw człowieka i narodu”.

W związku z wyborami do Parlamentu w dniu
9 października staje przed nami trudne i odpowiedzialne zadanie. Księża Biskupi przypominają nam o naszej postawie, od której zależy kształt Polski.
W ostatnim komunikacie piszą: „Oczekiwanie, że Tacy w Polsce na pewno są i takich należv wvbrać. Co
Kościół stanie się „ wielkim milczącym" na czas kam- to za demokracja, gdy 191 posłów odrzuca projekt
panii nie ma uzasadnienia w nauce społecznej Kościo- ustawy w obronie życia podpisany przez 600 000
ła. Biskupi i kapłani a zwłaszcza katolicy świeccy mają obywateli, bo wprowadzono w głosowaniu dyscyplinę
prawo a nawet obowiązek uczestniczenia w życiu spo- partyjną. A premier rządu wciąż powtarza o istniejąłecznym i politycznym, gdyż są częścią tego społeczeń- cym kompromisie, który pozwala dziecko chore zabić
stwa. . . Obowiązkiem katolika jest wybieranie ludzi w łonie matki. To jest ludobójstwo i zbrodnia, panie
i środowisk, którzy gwarantują obronę godności czło- premierze. Dzieci chore trzeba leczyć a nie zabijać.
wieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci, które Trzeba ścigać przestęp¬ę, sprawcę gwałtu, a nie karać
będą prowadzić sprawy państwa tak, by troska o rodzi- śmiercią niewinne dziecko.
nę była na pierwszym miejscu, głosowanie na ludzi Takich spraw, o które trzeba się troszczyć jest więcej.
zdolnych podjąć trudne sprawy, konieczne dla dobra Potrzebna jest więc nasza mobilizacja nie tylko w dniu
Ojczyzny".
wyborów ale nasza codzienna postawa i wypełnianie
„Zabijanie dzieci poczętych, legalizowanie tzw. zwią- swoich obowiązków. Nie ma miejsca na „byłejakość"
zków partnerskich, wszelkie działania przeciw godno- i „fuszerkę". Skoro ludzie wiele energii wkładają w
ści człowieka, deklarują coś takiego w swoim progra- pracę dla pieniędzy czy sławy nie możemy być leniwi
mie, sami się dyskwalifikują i katolik nie może gło- w pracy dla Ojczyzny, która jest naszym Domem i
sować na takich polityków" - to ważne przypomnienie naszą Matką. Nie chowajmy się głęboko przed świaksiędza biskupa Stanisława Napierały z Kalisza. Wyja- tem, ale działajmy w szkole, środowisku, domach kulśnia dalej, że to jest nie tylko prawo ale i obowiązek tury, w klubach sportowych, w miejscach pracy, w
katolików. Angażując się w wybory, katolicy mają internecie - wszędzie. Jeśli wśród innych będziemy
obowiązek wyszukać odpowiednich kandydatów i na obecni jako chrześcijanie - możemy zrobić wiele
nich głosować. Muszą się zmobilizować! Bo potem dobrego. Szanując wolność i poglądy innych, niczego
mamy taką sytuację, że w kraju, gdzie zdecydowana nie narzucając, oczekujemy szacunku dla własnych
większość jest katolikami, do władzy dochodzą ludzie, poglądów i nie boimy się ich proponować. To chyba
którzy krajem kierują wbrew zasadom katolickim.
ważne a niestety często zaniedbane. W demokracji
Jan Paweł II wołał, że naród który zabija własne dzieci, świeccy wierni mają obowiązek wpływać na władzę i
staje się narodem bez przyszłości a cywilizacja, która sięgać po władzę, aby przemieniać ten świat w duchu
odrzuca bezbronnych zasługuje na miano barbarzyń- Ewangelii. Ale muszą być autentyczni i wierni. Módskiej. Z jasnogórskiej ambony ksiądz biskup Ignacy lmy się, abyśmy zdali egzamin z miłości Ojczyzny.

„ Wszystko m o gę w Tym , któ ry m n ie um acn ia. ” (Flp 4, 1 3 )
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Wizyta ks. bp Adama S zala w szkole

Dnia 5-ego października 2011 roku o godz. 10:00
przywitaliśmy w naszej szkole przedstawiciela
z Archidiecezji Przemyskiej ks. Biskupa Adama Szala,
którego ugościliśmy bardzo uroczyście. Na wstępie
wszyscy uczniowie wraz z gronem pedagogicznym
zebrani w sali ogólnej zaśpiewali mu piosenkę o ks.
Bosko, po czym ks. Damian Kempa przedstawił ogólną
charakterystykę naszej szkoły, a z kolei uczniowie z kl.
III SP (Asia, Wika i Zosia) dodali jeszcze kilka słów
powitalnych w imieniu zebranych. W dalszej części p.
Andrzej Majewski przytoczył ks. Biskupowi kilka
faktów z historii szkoły oraz naszej miejscowości. Ks.
Biskup, przedstawił opowieść nawiązującą do cnót
uczciwości i prawości, przez którą ukazał nam prawdę,
o tym że każdy z nas potrzebuje przebaczenia
grzechów. Nie zabrakło także podarunków od uczniów,
którzy wręczyli naszemu gościowi własne prace
artystyczne wraz z ustnymi objaśnieniami, na co
w podziękowaniu ks. Biskup obdarował każdego
pamiątkowymi obrazkami wręczanymi przy wspólnym
śpiewie „Barki”. Po tym wszystkim odbyło się
spotkanie ks. Biskupa z gronem pedagogicznym,

B ierzmowanie oraz wizytacj a ks. biskupa
w naszej parafii
W dniach 4 i 5 października naszą parafię
wizytował biskup pomocniczy diecezji przemyskiej ks.
Adam Szal.
4 października podczas uroczystej Mszy świętej biskup
Adam Szal w asyście ks. dziekana Andrzeja
Majewskiego oraz księży z dekanatu lutowiskiego
udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej
parafii.
Młodzież pod przewodnictwem katechety ks. Damiana
Kempy włączyła się aktywnie w liturgię- czytanie
czytał Piotr Kostański, psalm w towarzystwie organisty
zaśpiewały Aneta Borzęcka oraz Ewa Wytyczak,
młodzież oraz rodzice bierzmowanych nieśli dary do
ołtarza oraz czytali modlitwę wiernych. Równie
pięknie w liturgię włączyli się ministranci co jeszcze
bardziej podkreśliło uroczysty charakter tego
wydarzenia. Biskup w słowie skierowanym do
młodzieży przypomniał dwie bardzo ważne postacie św. Jacka oraz św. Dominika. W katedrze przemyskiej
znajduje się łaskami słynąca figura Matki Bożej
Jackowej.
Według miejscowej legendy statua trafiła do Przemyśla
w roku 1240. Św. Jacek Odrowąż, uciekając z Kijowa
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podczas którego dane nam było bliżej się poznać
wymieniając wspólne doświadczenia, a nasz gość
dodał, że praca nauczyciela wymaga powołania. Na
sam koniec oprowadziliśmy ks. Biskupa po szkole
i nadszedł dla niego czas, aby ją opuścić, gdyż na godz.
12:00 zaplanowana była jeszcze wizyta na cmentarzu
w Polanie. Długo będziemy wspominać tę wizytę,
ponieważ nie często gościmy w Polanie tak
znamienitego gościa.
Radosław Pasławski

przed Tatarami, zabrał ze sobą cudowną figurę
i zostawił w przemyskim klasztorze oo. dominikanów.
Tam Matka Boża została ogłoszona „cudowną” (28
lipca 1760 r.), a sześć lat później, 15 sierpnia 1766 r. –
ozdobiona papieskimi koronami.
W 1786 r. po kasacie przemyskiego klasztoru
dominikanów figura trafiła do katedry w Przemyślu
i znajduje się w prawym bocznym ołtarzy. Nazwę
Matki Bożej Jackowej nosi też figura w bazylice oo.
dominikanów w Krakowie.
Święty Dominik usłyszał od Boga polecenie „ratuj mój
kościół”- zabrał się więc za odnawianie zniszczonej
świątyni w której te słowa usłyszał ale wkrótce
zrozumiał, że chodzi o kościół żywy czyli o ludzi
i z zapałem zabrał się za dzieło nawracania. Tak samo
Bóg zwraca się do każdego z nas tymi samymi
słowami „ratuj mój kościół” i takie słowa ks. biskup
skierował też do bierzmowanej młodzieży. Prosił aby
krzyż, który młodzi ludzie otrzymali po bierzmowaniu
był nie tylko pamiątką tego szczególnie ważnego dla
każdego katolika dnia ale szczególnym znakiem
prawdziwej i dojrzałej wiary w Boga.
Po Mszy świętej ksiądz biskup spotkał się w kościele
z grupami parafialnymi z Polany- ministrantami,
chórem, radą parafialną , różami różańcowymi oraz
wspólnotą dla intronizacji Chrystusa Króla.
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Przedstawiciele tych grup krótko opisali księdzu
biskupowi swoją działalność. Ksiądz biskup wyraził
swoje zadowolenie i podziękował za aktywność
wszystkim którzy włączają się aktywnie w życie parafii
po czym zaproponował wspólne odśpiewanie apelu
jasnogórskiego.
Następnie biskup wraz z księżmi udał się na plebanię.
Kolejny dzień wizytacji zaczął się od spotkania
w szkole. Uczniowie przywitali księdza biskupa
piosenką o Janie Bosko. Ksiądz Damian przedstawił
księdzu biskupowi wszystkie klasy oraz nauczycieli
zgromadzonych w dużej sali. W spotkaniu
uczestniczyły także nasze przedszkolaki, które dzielnie
wytrwały do końca. Ze strony uczniów biskupa
pięknymi wierszykami przywitały uczennice klasy III Asia Stępniewska, Wiktoria Borzęcka i Zosia
Myślińska. Następnie pan Andrzej Majewski jako
historyk długoletni dyrektor naszej szkoły przedstawił
historię szkoły oraz Polany. Ksiądz biskup odwdzięczył
się przypowieścią o uczciwości, w której obrazowo
pokazał że każdy potrzebuje przebaczenia grzechów bo
nikt nie jest idealny i doskonały.
Wszystkim obecnym ksiądz biskup wręczył obrazki na
pamiątkę. Podczas wręczania obrazków wszyscy
śpiewali „Barkę”.
Młodzież też miała podarunek dla biskupa - zestaw
rysunków pt.: „jak widzę swoją szkołę”. Przedszkolaki
podarowały wspólnie przygotowaną pracę o tematyce
jesiennej. Miłosz Smoleński podziękował księdzu
biskupowi za dar jego obecności wśród nas.
Nikt chyba nie miał tremy bo ksiądz biskup mimo
ważnej funkcji jaka pełni jest osobą bardzo otwartą,
ciepłą i nie stwarzającą zbytniego dystansu.
Po tym ogólnym spotkaniu przyszedł czas na spotkanie
z gronem pedagogicznym w pokoju nauczycielskim,
gdzie przy kawie i ciastku można było porozmawiać
szerzej na temat szkoły i pracy nauczycieli. Biskup
podkreślił jak ważne jest wychowanie młodzieży
zwłaszcza w dzisiejszym pędzącym do przodu
z nowinkami technicznymi świecie i dodał że praca
nauczyciela to prawdziwe powołanie. Pochwalił
istnienie w naszej szkole i parafii grup takich jak
harcerstwo, zuchy, schola, ministranci. Stwierdził iż
dobrze że są takie wspólnoty, które odciągają dzieci
i młodzież od komputera, internetu i dają możliwość
dobrego i mądrego zagospodarowania wolnego czasu.
Potem ksiądz biskup obejrzał wszystkie sale
i przypatrzył się temu jak młodzi „nauczyciele” czyli
gimnazjaliści z II klasy zajmują się swoimi młodszymi
kolegami (dostali takie zadanie na czas spotkania
biskupa z gronem pedagogicznym). Na pytanie biskupa
-czy chcielibyście mieć takich nauczycieli? Jedni
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odpowiadali że tak, ale inni woleli jednak swoich
prawdziwych nauczycieli.
Ostatnim akcentem wizyty w szkole był wpis biskupa
do kroniki szkolnej po czym nadszedł czas spotkania
z parafianami na cmentarzu.
Tam przy grobach swoich bliskich zmarłych można się
było pomodlić za nich jak również za zmarłych
nauczycieli, księży i dobrodziejów naszej szkoły
i naszej parafii. Jako że tego dnia przypadało
w kościele wspomnienie św. Faustyny ksiądz biskup
zaproponował odmówienie koronki do miłosierdzia
Bożego. Księdza biskupa ucieszyła obecność dzieci,
którym podarował obrazki.
Ksiądz biskup odwiedził też dawny plac kościelny,
gdzie wraz z naszymi księżmi pomodlił się przy
grobach spoczywających tam księży. Ucieszył go fakt,
że nasi parafianie dbają o miejsca historycznie ważne,
pochwalił odsłonięcie fundamentów starego kościoła,
remont nagrobków i postawienie pamiątkowej tablicy.
W celu pokazania zasięgu naszej parafii księża
zawieźli biskupa na Chrewt i Olchowiec. Ks. biskup
zachwycił się pięknem bieszczadzkiej przyrody naszej
najbliższej okolicy więc mamy nadzieję że chętnie
będzie do nas wracał.
Na koniec wizytacji zażyczył sobie aby wysyłać mu
regularnie gazetkę parafialną co bardzo cieszy
redakcję!
Jego Ekscelencjo Księże Biskupie serdecznie
dziękujemy za wizytę w naszej parafii, udzielony
sakrament bierzmowania młodzieży, wspólną modlitwę
i spotkanie w szkole oraz na cmentarzu. Polecamy się
Twojej modlitwie i zapraszamy do Polany nie tylko
przy okazji wizytacji co 5 lat ale zawsze ilekroć
zapragniesz i czas Ci na to pozwoli.
My również będziemy pamiętać o Tobie w naszych
modlitwach. Szczęść Boże!
http://www. polana. 9com. pl

Karolina Smoleńska
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXVIII IEDZIELA ZWYKŁA

1. Choć zakończyliśmy już kolejny Tydzień Miłosierdzia, miejmy nadzieję, że nie pozostanie
w nas jako okazjonalny gest. Ciągle naśladujmy Boga – Ojca pełnego miłosierdzia.
Miłosierdzie jest aktem religijnym, nie zwykłą filantropią. Święty Paweł Apostoł zbiórkę na
rzecz ubogich nazywa wręcz „liturgią” (2 Kor 9,12). Warto zapamiętać też słowa świętego
Jakuba: „Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia” (Jk 2,13).
2. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy
nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi,
w różańcowe dziesiątki wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin,
narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym
życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej
rodziny! Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu
domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele
codziennie o godz. 17.00. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszam!
3. W piątek, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy
obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich
naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na Mszę
Świętą szkolną o godz. 9.00 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich
pracowników oświaty z naszej Parafii. Po Mszy św. Nabożeństwo różańcowe. Mszy św.
wieczornej nie będzie.
4. W przyszłą niedzielę, 16 października, przypada 33. rocznica wyboru kardynała Karola
Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Zatem będzie to Dzień Papieski, który na trwałe
wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic
i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia
pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie
nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie
edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży,
a pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości Parafian tę
specjalną zbiórkę w przyszłą niedzielę.
5. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali się swoją obecnością
i modlitwą w kościele oraz na cmentarzu w czasie wizytacji ks. Bp Adama Szala. W sposób
szczególny pragnę podziękować rodzicom młodzieży bierzmowanej za przygotowanie
uroczystości, kościoła i otoczenia wokół kościoła i na starym placu kościelnym.
6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Krakowskiej Agnieszce
i Pisarskiej Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Krakowską Czesławę
Pisarską Krystynę.
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