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Chrystus nam się narodził,
radujmy się w dniu
naszego zbawienia!
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Otwórzmy nasze serca, by przyjąć łaskę
tego dnia, którym jest On sam: Jezus jest jaśniejącym «dniem», który pojawił się na horyzoncie
ludzkości. Dniem miłosierdzia, w którym Bóg
Ojciec okazał ludzkości swoją wielką czułość.
Dniem światła, które rozprasza mroki lęku
i trwogi. Dniem pokoju, w którym staje się możliwe spotkanie, dialog, a zwłaszcza pojednanie.
Dniem radości: «wielkiej radości» dla maluczkich
i prostych, i dla całego ludu.
Błogosławionych Świąt

W tym numerze:
Konkurs plastyczny
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Parafialny konkurs

3

Salezjanie z Polany

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Tam, gdzie rodzi się Bóg, rodzi się nadzieja; a tam, gdzie rodzi się nadzieja,
ludzie odnajdują godność.”
Papież Franciszek
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Konkurs plastyczny pt: ,,Bieszczady pędzlem malowane’’
W połowie listopada Gazeta Bieszczadzka
zaprosiła uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów całego powiatu
bieszczadzkiego,
do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt:
,,Bieszczady pędzlem malowane’’. Organizatorem
konkursu był Zespół
Szkół Publicznych nr 1
w Ustrzykach Dolnych.

uczniowie klas II i III pani Ani Stępniewskiej:
Mateusz Cichacz, Marek
Hermanowicz, Przemek
Łysyganicz, Ernest Krakowski, Marcin Kania,
Małgosia Michno, Roksana Tarnawska, Amelka
Pisarska, Emilka Caban.
Uczniowie malowali obrazy do poezji Jerzego
Harasimowicza,
Adama Ziemianina oraz
autorów
nieznanych.
Wiersze pomogła wybrać
pani Krystyna Pisarska.
Mali artyści korzystali
z różnych technik plastycznych, łącząc je ze
sobą – malowanie kredką,
farbą, wyklejanie kolorowym papierem. Efekt był
przepiękny.

Uczestnicy konkursu musieli wybrać wiersz
opiewający piękno krajobrazu
bieszczadzkiego
a następnie stworzyć pracę plastyczną, będącą ilustracją do wybranego
utworu. Z naszej szkoły
do konkursu zgłosili się
uczniowie klasy V: Kinga
Borzęcka, Oliwia KraDo konkursu zgłokowska, Julia Hermanoszono ok. 60 prac z całewicz, Daniel Galica oraz
go powiatu bieszczadzOskar Krakowski a także

Praca Daniela Galicy

kiego, w trzech kategoriach: klas I-III, klas IVVI i kl I-III Gim. Obrazy
oceniali: pan Zbigniew
Zamołojko – artysta malarz, pani Paulina Bajda –
redaktor naczelna Gazety
Bieszczadzkiej, pan Zygmunt Krasowski – kierownik Wydz. Oświaty
UM w Ustrzykach Dolnych. Przy tak dużej konkurencji III miejsce zdobyła praca naszego ucznia
- Daniela Galicy, czego
serdecznie Danielowi gratulujemy! A pozostałym
młodym twórcą dziękujemy za tak liczne reprezentowanie naszej szkoły
w tym ciekawym konkursie i życzymy dalszego
rozwijania talentów plastycznych..
H. Myślińska

Wręczenie nagród
w Ustrzykach Dolnych

Rok XXIV 2016, nr 41 (881)

Str. 3

Parafialny konkurs na kartkę bożonarodzeniową
4 grudnia wszyscy parafianie zostali zaproszeni do wzięcia
udziału w parafialnym
konkursie na najpiękniejszą, ręcznie wykonaną
kartkę bożonarodzeniową.

sję powołaną przez księdza proboszcza, która
w
swojej
ocenie
uwzględniała: - poziom
artystyczny wykonanej
pracy, - oryginalność,
pomysłowość,
pracochłonność, estetykę wykonania, - stopień nawiąKażdy uczestnik konkurzania do tematu bożonasu oddał kartkę świąteczrodzeniowego, - ciekawą
ną w formacie A5, wykotreść życzeń.
naną ręcznie z papieru,
wybranymi przez siebie I tak oto komisja wyłonitechnikami plastycznymi ła zwycięzców:
z ciekawie wypisanymi

w kategorii młożyczeniami.
dzież zwycięzcą zoPrace uczestników zostastała
Karolina
ły ocenione przez komiOskorip.



w kategorii dorośli
zwycięzcami zostały ex aequo: pani
Hanna Myślińska
oraz p. Anna Wiercińska.

W konkursie wzięli
udział także: Aleksandra
Oskorip, Dariusz Oskorip oraz p. Agnieszka Banach – Oskorip.
Serdecznie dziękujemy
i
gratulujemy
wszystkim, którzy wzięli
udział w parafialnym
konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną.
ks. Stanisław Gołyźniak

Syn Boży prawdziwie się narodził!
Oto nadszedł czas,
gdy Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas. Bóg prawdziwie stał
się oczekiwanym Emmanuelem - Bogiem z nami.
Skoro On jest z nami, to
znaczy, że na drodze życia nie jesteśmy już sami. Boże Narodzenie to
nie jest jakaś przenośnia,
iluzja, emanacja. Syn
Boży prawdziwie począł
się i narodził. Słowo
Stwórcy przyoblekło się

w stworzenie. W Jezusie
nasze życie nie jest już
tylko podobieństwem do
Boga, ale staje się życiem boskim, życiem
dziecka Bożego. W naszą doczesność weszła
z
mocą
wieczność,
w śmiertelność - nieśmiertelność, w grzeszność - łaska. Jednorodzony Syn pouczył nas, że
Bóg jest bezgraniczną
miłością do każdego
człowieka. Taka jest na-

sza chrześcijańska godność.
Jezu, przez Twe
Narodzenie
oglądam
chwałę Bożą i doznaję
niezwykłej łaski. To daje
mi moc, abym stał się
Twoją
własnością.
Otwieram przed Tobą
serce, a Ty przyjdź do
mnie i pozostań.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA
PAŃSKIEGO
Rok A

1.

W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył
w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.
Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się
tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła
tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie
rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.

2.

Dziś jeszcze Msza Święta o godz.11.00. Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Msze Święte o godz. 8.00 i 11.00. W liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że prawda o Zbawicielu warta
jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Tradycyjnie tego dnia w kościołach całej Polski składamy
ofiary na potrzeby katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w Polsce.

3.

Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach
kolejne święta. We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów. W środę, 28 grudnia, wspominamy
św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw
w intencji dzieci nienarodzonych. Tego dnia na świąteczną Eucharystię zapraszam szczególnie rodziców z małymi dziećmi – zostanie im udzielone specjalne błogosławieństwo. W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech
będą Bogiem silne i promieniujące wiarą.

4.

Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016.
Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła powszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą
cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży
w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co
dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność
o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy
na Eucharystię i specjalne nabożeństwo o godz. 8.00.

5.

W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Pragniemy odwiedzić naszych Parafian, aby zanieść do ich
domów i rodzin Boże błogosławieństwo.

 W środę 28 grudnia: Hotel przez Hawaje od Państwa Maruszczaków w stronę
kościoła.
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 W czwartek 29 grudnia: od Olchowca do Państwa Podstawskich, drugi kapłan
od Pana Franciszka Krakowskiego do Państwa Konopków.
 W piątek 30 grudnia: Polana Ostre od Pana Tadeusza Kusego, drugi kapłan od
Państwa Froń do Pani Torbińskiej. Kolędę rozpoczynamy od godz. 10.00.
6.

Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne Bożego
błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze dachy,
w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą naszą codzienność.

W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Jan Stępniewski, Jan Galica, Żaneta Szczepanek, Eugeniusz Chmiel.
Eugeniusz Krowiak, Eugeniusz Wytyczak, Sylwester Buć.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

