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Kilka myśli o Różańcu. . .
BUDZI SERCE

Kościół ma tylu wielkich uczonych i profesorów, tyle
akademii, a jednocześnie w walce ze wszystkimi
Różaniec jest modlitwą łatwą i trudną, jasną błędami naszego rozumu, który za szybko chce
wszystko wytłumaczyć, tak bardzo poleca tę
i tajemniczą.
najprostszą modlitwę wyobraźni i serca.
Czasem mnie zastanawia to, że Święty Dominik
PO SWOJEMU
wprowadził modlitwę różańcową w walce
z albigensami (katarami), a więc w walce z błędami
ludzkiego rozumu. Błędom ludzkiego rozumu Różaniec znaczy początek naszego zbawienia. Kryje
przeciwstawił nie modlitwę intelektualną, ale modlitwę w sobie i nasze najprostsze pacierze, i całą Ewangelię.
wyobraźni i serca — bo Różaniec budzi wyobraźnię
Pamiętam, kiedyś pewien chory, którego
i serce.
odwiedzałem, na koralach różańca zamiast Zdrowaś
Wyobraźnię budzi wtedy, gdy zapowiadamy tajemnice Maryjo mówił: „Jezus, Jezus, Jezus...”. Inny w bardzo
trudnych momentach życia na każdym kamieniu
i jakbyśmy oglądali Ewangelię świętą z obrazkami.
różańcowym powtarzał: „Jesteś, jesteś, jesteś...”. Budził
Budzi serce wtedy, gdy stale, cierpliwie i serdecznie świadomość istnienia Boga w swoim życiu. Jeszcze
pozdrawiamy Matkę Bożą. Nigdy się z Nią nie inny wołał tylko: „Zmiłuj się nade mną, Boże”.
*
żegnamy, tylko zawsze pozdrawiamy, nawet wtedy, gdy
Nieraz powtarzamy: „Jezu, pragnę, gdziekolwiek będę,
idzie do nieba, mówimy: „Zdrowaś, Maryjo”.
wnieść spokój, radość, ducha modlitwy”.
Parafrazując słowa Świętego Pawła, można
powiedzieć, że rozum niecierpliwy jest, niewytrwały O ile będziemy wznosić duszę do Boga, Matka Boska
jest, nie wszystko może. Czasem jest bezwstydny, bo na pewno pożyczy nam swoich drogich kamieni, nie
chce wszystko pojąć, wytłumaczyć i wyłożyć wszystkie pogniewa się i nie obrazi, jeżeli będziemy modlić się
wprost z serca, po swojemu i zamiast pogrążać się
tajemnice na talerz.
w rozważaniach, przypomnimy sobie święta: Boże
Serce jest cierpliwe, wytrwałe, wszystko może. Serce Narodzenie z choinką, Wielkanoc z barankiem, Zielone
Świątki z tatarakiem.
jest dyskretne i nie bezwstydne.
ks. Jan Twardowski

„ Za w s z y s t k o d z i ę k u j c i e Bo g u ,
t a k a j e s t b o w i e m w o l a B o ż a w z g l ę d e m w a s w J e z u s i e Ch r y s t u s i e . ”

( 1 Te s 5 , 1 8 )
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S przątanie Ś wiata 201 3
Już od wielu lat z inicjatywy społeczności
szkolnej w Polanie organizowana jest akcja Sprzątanie
Świata, którą koordynuje p. Hanna Myślińska. Nie
inaczej było 28 września, gdy uczniowie ze wszystkich
klas naszej szkoły wraz z nauczycielami chodzili po
Polanie zbierając makulaturę, plastik, aluminium i
szkło, które można było znaleźć na poboczach dróg, czy
w sąsiadujących wzdłuż nich rowach. Tego roku akcja ta
obchodzi jubileusz 20lecia istnienia, co więcej,
tegoroczne hasło przewodnie akcji brzmi: Odkrywamy
czystą Polskę, a jej koordynatorem w Polsce jest
Fundacja Nasza Ziemia. W ciągu owych 20 lat w Polsce
wiele się zmieniło z punktu widzenia ekologii, przede
wszystkim zmieniła i zmienia się świadomość
ekologiczna Polaków, którzy coraz częściej segregują
odpady. Ważną zmianą dotyczącą ochrony środowiska
w Polsce jest uchwalenie 1 lipca ustawy śmieciowej
nakazującej segregację odpadów, i chociaż krążą opinie,
że zawiera ona niedociągnięcia, to stanowi ona duży
krok naprzód w kierunku szukania nowym sposobów
gospodarowania odpadami.
Z pewnością powinniśmy propagować ideę
sprzątania swojego otoczenia m. in. wśród uczniów,

Akcj a „Czyste Góry”
4 i 5 października br. po raz trzydziesty siódmy,
uczniowie bieszczadzkich szkół uczestniczyli w akcji
„Czyste Góry”. Naszą szkołę reprezentowała bardzo
skromna grupka w składzie: Wojciech Hermanowicz,
Irena Zięba, Marta Stępniewska. Celem akcji jest
posprzątanie naszych gór po sezonie letnim. Bieszczady
ściągają masę turystów, niezmiennie zachwycają
walorami przyrodniczymi, a widoki z piętra Połonin
dostarczają niezapomnianych wrażeń. Uczniowie
biorący udział w tej akcji poszerząja swoją wiedzę
z topografii Bieszczadów i uczą się kultury bycia na
terenie parku narodowego. W tym roku sprzątaliśmy
szlak turystyczny od Bereżek przez Przełęcz Przysłup
Caryński, Połoninę Caryńską do Ustrzyk Górnych. Za
udział w akcji nasza szkoła dostała piękny album
o Ustrzykach Dolnych.
Za reprezentowanie naszej szkoły
- uczniom i opiekunom - bardzo dziękuję!
Hanna Myślińska

gdyż stanowi ona wymiar edukacyjny i dzięki niej
uczniowie kształtują w sobie potrzebę troski o
środowisko naturalne oraz nawyk sprzątania po sobie w
szkole, domu, miejscach publicznych czy w kontakcie z
naturą. Szczególne podziękowania należą się Zakładowi
Komunalnemu w Czarnej za udostępnienie rękawiczek
ochronnych i worków niezbędnych przy zbieraniu
odpadów podczas akcji.
Radosław Pasławski

Wśród Nas nr 41/2013

3
http://www.polana.9com.pl
A przed projekcją tego filmu uczestniczyliśmy
Wyj azd klasy I gimnazj um do kina „Orzeł”
w pokazie filmu tematycznego o regionie Bieszczad.
w Ustrzykach Dolnych
Mieliśmy okazję przyglądać się temu terenowi na
Dnia 03.10.2013 r. wszyscy uczniowie klasy przestrzeni kolejnych pór roku i zauważać jakie zmiany
I naszego gimnazjum: Aleksandra Borzęcka, Natalia zachodzą tutaj przez cały rok.
Caban, Arkadiusz Daniłów, Kamil Karciarz, Nina
Smoleńska, Marta Stępniewska i Irena Zięba wraz Po projekcjach udaliśmy się na ustrzycki Rynek, by
z wychowawczynią wybrali się na projekcję filmu wspólnie posilić się pizzą, frytkami, tiramisu oraz
„ Zemsta” i pokaz przyrodniczy o Bieszczadach do kina wypić ciepłą herbatę. Po posiłku i spacerze ruszyliśmy
w drogę powrotną do Polany.
„Orzeł” w Ustrzykach Dolnych.
O godzinie 10:00 wyjechaliśmy z Polany, by o godzinie
11:00 korzystając z Bieszczadzkiej Jesieni Filmowej
uczestniczyć najpierw w pokazie filmu tematycznego
związanego z regionem Bieszczad a po nim w projekcji
filmu Andrzeja Wajdy „Zemsta”. Tę historię zna chyba
każdy, kto uczęszczał do szkoły: Cześnik Raptusiewcz,
mieszkający po sąsiedzku ze znienawidzonym
Rejentem Milczkiem, pragnie ożenić się z owdowiałą
Podstoliną (głównie z uwagi na jej majątek). Świadom
swoich braków, Cześnik wzywa na pomoc Papkina,
podającego się za pożeracza serc niewieścich
i wielkiego bohatera, a w rzeczywistości będącego
tchórzem i pyszałkiem. To zresztą nie jedyny wątek
dramatu - równie istotna dla intrygi jest również miłość
Klary (bratanicy Cześnika) i Wacława (syna Milczka).

Bernadetta Szkarłat

" To dla Was gramy Przyj aciele" - konkurs na logo

- logo nie powinno być skomplikowane pod względem
graficznym, winno składać się: tylko z logotypu Od czterech lat organizowany jest w lipcu stylizacji literowej lub tylko z elementu graficznego
w Polanie, w barze POD OTRYTEM, koncert " To dla będącego symbolem lub też zawierać połączenie obu
Was gramy Przyjaciele". W roku 2014 będzie to już tych elementów.
piąte granie. Za przyzwoleniem mieszkańców Polany
organizatorzy ów koncertu zakładają stronę internetową - prace konkursowe, wraz z imieniem, nazwiskiem
poświęconą tej imprezie i wszystkiemu, co się z nią i oznaczeniem klasy do której uczęszcza autor, należy
łączy. Już wykupili - na lat pięć - domenę z adresem przekazać p. Bernadetcie Szkarłat do 30 października
www.todlawasgramy-polana.pl. Chcą, by strona ruszyła br.
najpóźniej na Boże Narodzenie - ot, taki prezent dla
mieszkańców Polany, ich przyjaciół, turystów Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 10 listopada br.
i organizatorów koncertów. Z racji powstawania strony Każdy uczestnik otrzyma dyplom, a zwycięzca i dwóch
organizatorzy, twórcy i administratorzy ogłaszają wśród laureatów nagrodę rzeczową.
uczniów uczęszczających do naszej szkoły w Polanie
konkurs polegający na komputerowym zaproje- W składzie kapituły konkursowej są 3 osoby spośród
ktowaniu logo czyli znaku graficznego identyfikującego dotychczasowych organizatorów Koncertu oraz twórcy
ten koncert, a tym samym w/w stroną internetową. i administratorzy powstającej strony internetowej.
Oczywiście z nagrodami. Oczekiwania organizatorów
Bardzo zachęcamy do udziału w tym konkursie
co do logo są następujące:
i życzymy wielu pomysłów!
- kolorystyka: czarno-żółto-zielona,

Bernadetta Szkarłat
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1. W dzisiejszą niedzielę kolejny raz decyzją polskiego Parlamentu w naszym kraju obchodzimy
Dzień Papieski. W ten sposób naród polski składa uznanie Błogosławionemu Janowi Pawłowi II.
Dziś, a także w środę, 16 października – w dzień powołania go na Stolicę Piotrową – Bogu
dziękujemy za wieloletnią posługę Papieża – Polaka, a jednocześnie prosimy o jego
wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.
2. W dniu dzisiejszym swoimi ofiarami po Mszy św. do puszek wspieramy Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia
pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Z tych środków między innymi fundowane są stypendia dla
uzdolnionej młodzieży, a pochodzącej z ubogich rodzin. Dlatego polecamy tę dzisiejszą zbiórkę
życzliwości Parafian!
3. Jutro, 14 października, naszą pamięcią obejmujemy nauczycieli i wychowawców, którzy
obchodzą swoje święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą
życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszamy na Mszę Świętą
o godzinie 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 nadchodzący piątek, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego
Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia.
Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.
5. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy
nam w chwilach radości i smutku. Rozważając tajemnice z życia Jezusa i Maryi, w różańcowe
„dziesiątki” wplatamy wszystkie nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu,
Kościoła, całej ludzkości. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele
codziennie o godzinie 18:30. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy!
6. Dziękuje za złożone ofiary na wykonanie tablicy pamiątkowej dla ks. Józefa Talika w kwocie
1024,20 zł.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Korżyk Barbarze i Borzęckiej
Dorocie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Borzęcką Monikę i Chmiel Annę.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• 15 X – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która
zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką (wspomnienie obowiązkowe);
• 16 X – Święta Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona księcia Henryka I Brodatego; po
śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów
miłosierdzia (wspomnienie obowiązkowe);
• 17 X – Święty Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń Świętego Jana
Ewangelisty i następca Świętego Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie
prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych
ojców Kościoła (wspomnienie obowiązkowe).
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Sebastian Koncewicz, Wiktoria Borzęcka, Małgorzata Żmijewska,
Łukasz Korżyk, Łukasz Majewski, Łukasz Wierciński.

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

