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Każdy człowiek ma prawo do rodziny dobrej ,
zdrowej , gdzie czuje się bezpiecznie i dokąd chętnie
wraca, aby regenerować siły do realizowania swych
zadań.

Pierwszym warunkiem, który umożliwia rodzinie
spełnienie swoich zadań, jest jej stałość. Bez mocnej
jedności i stałości małżonków, zabraknie poczucia
bezpieczeństwa im samym i ich dzieciom. [. . . ]
Nienaruszalne poczucie stałości naszych zasad jest nie
tylko gwarancją porządku między ludźmi,
ale i wprowadza człowieka w świat transcendencji,
w nadprzyrodzoność Boga, który jest stały,
niezmienny.

Drodzy Bracia i Siostry, małżeństwo to nie jest
eksperyment, który przeprowadza się na swoim sercu
i na uczuciach swego współmałżonka lub swego
dziecka, przez rok czy dwa. [. . . ] Śmiercią kończy się
każde nieuczciwe eksperymentowanie.

Wiara jest w stanie rozbić fałszywe i negatywne
poglądy na małżeństwo. Miłość pomoże wypełnić
zdrową, radosną treścią związek małżeński, zbudo-
wany na wierności prawom Bożym. Pamiętajmy, że
w trudnych sytuacjach, są tylko trudne rozwiązania.
Przykazania Boże są niekiedy wymagające, ale im
twardszy grunt, na którym budujemy nasz dom, tym
mocniejsza budowla [. . . ]

Chciałbym jeszcze skierować słowo do tych
wszystkich, którym małżeństwo się nie udało. Wielu
z nich żyje samotnie, zachowując wierność danemu
słowu i wierność Bożemu przykazaniu. Stają się w ten

sposób cichymi świadkami Ewangelii. Ceńcie sobie tę
drogę, bo jest ona pokornym wypełnieniem przykazań
Bożych, jest drogą wierności sumieniu i doprowadzi
nas do zbawienia.

Są też ludzie, [. . . ] którzy po nieudanym małżeństwie
związali się z innym człowiekiem, a dziś, mimo
odczuwanego niepokoju sumienia, nie mają dość siły
albo też, ze względu na nową sytuację (wychowanie
dzieci), nie widzą możliwości natychmiastowego
rozwiązania i trwają w związku niesakramentalnym,
nie mogąc przystępować do Komunii świętej . Jakże
często boleją nad tym stanem rzeczy! Ich duchowa
rozterka i wewnętrzne zmaganie niech stanie się drogą
do pogłębienia wiary w miłosierdzie Boże.

Współczujemy Wam szczerze, ale prosimy, waszym
myśleniem i mową nie zacierajcie różnicy między
Bożym nakazem i ludzką słabością. Raczej Wasz
wewnętrzny ból niech będzie potwierdzeniem wartości
sumienia, które szuka prawdy i strzeże jej nawet
wbrew sobie. Zachowajcie wiarę i tym goręcej i często
módlcie się wspólnie w waszym nowym kręgu
rodzinnym o pomoc Bożą. A przyjdzie czas, że
miłosierdzie Boże i w waszym życiu okaże się większe
niż nasze grzechy. Są sytuacje, że błędy czy
nieumiejętności ludzkie może naprawić tylko Bóg.
Człowiek powinien być zawsze gotowy do współpracy
z Nim.

Arcybiskup JózefMichalik
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Celebrację Dnia Nauczyciel rozpoczęliśmy o godz.
9:00 wspólną Mszą świętą której przewodniczył ks.
Dyrektor Jarosław Wnuk, który w kazaniu zaznaczył,
że do nauczania trzeba odwagi. Podczas owej Mszy
miało miejsce ślubowanie i pasowanie na ucznia
Gimnazjum, w którym uczestniczyło ośmioro
pierwszoklasistów. Na ten dzień ks. Inspektor Dariusz
Bartocha w swoim liście odczytanym przez ks.
Dyrektora skierował życzenia do wszystkich
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole
w Polanie.

Po Mszy świętej swoje kroki skierowaliśmy
w stronę świetlicy wiejskiej , gdzie nasi uczniowie
przygotowali liczne występy. Pani Angela
Hermanowicz w imieniu Rady Rodziców złożyła także
życzenia skierowane do nauczycieli a następnie dzieci
z zerówki rozpoczęły swoje występy. Paweł Kania
oznajmił wszystkim, że „skoro przyszli goście, każdy
uśmiechnięty” a Kinga Borzęcka i Oliwia Krakowska
śpiewały o tym, że „wakacje się skończyły”. Paweł
pożegnał „letnie przygody” i przywitał szkołę a Oliwia
dodała mówiąc: „witamy się ze szkołą, wszystkim robi
się wesoło”. Oskar Krakowski stwierdził, że „wspólnie
uczyć się jest miło” a Kinga, Julia i Oliwia w swojej
piosence chwaliły szkołę śpiewając: „uczniowie, szkoła
wyjdzie nam na zdrowie”. Na koniec Julia
podziękowała nauczycielom w imieniu wszystkich
uczniów „za światło, które rozjaśnia”. W dalszej części
występów artystycznych Dawid Krauze zagrał na
syntetyzatorze a uczniowie z klasy V SP zaśpiewały o
tym, że „nie warto mieszkać na Marsie i Wenus” bo
ziemia jest lepsza i jest „to wyspa zielona”.

Następnie byliśmy świadkami otrzęsin
przygotowanych przez klasę II Gimnazjum, którzy
przebrani za piratów zaprosili klasę I Gimnazjum na
scenę do wzięcia udziału w kilku konkurencjach.
A więc musieli oni znaleźć złote monety, zrobić sobie
tatuaż na twarzy za pomocą kredek, zatańczyć taniec
brzucha, zjeść jak najszybciej specjalnie przygotowaną
potrawę bez użycia rąk oraz wypić mleko kokosowe
a także wyłowić ustami znajdującą się w naczyniu
„żmiję”. W rezultacie zwycięzcą tych konkurencji
został Wojtek Borzęcki, który w nagrodę otrzymał

przepaskę Bokobrodego. Na zakończenie otrzepin
pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę
i otrzymali krawaty Gimnazjalisty z rąk ks. Dyrektora.

Ostatnim punktem programu było rozwiązanie
konkursu plastycznego, którego organizatorem była
p. Janina Krauze. Jury przyznało pierwszą nagrodę dla
Marty Stępniewskiej a w dalszej kolejności nagrody
otrzymali: Wiktoria Borzęcka, Sebastian Koncewicz,
Karolina Oskorip oraz Asia Stępniewska. Każdy
uczestnik tego konkursu otrzymał dyplom uczestnika.

Na koniec ks. Dyrektor podziękował wszystkim
organizatorom tej uroczystości, a w szczególności
p. Dominice Podstawskej , p. Annie Stępniewskiej
i p. Małgorzacie Gałek, które starannie przygotowały
uczniów do ich występów. Podziękowania należą się
także rodzicom naszych uczniów, którzy przyrządzili
część kulinarną dla wszystkich zgromadzonych.

Radosław Pasławski

�auka jest jak niezmierne morze. . . Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

Stefan Żeromski
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Inspektoria Krakowska p.w. św. Jacka
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Wychowawcy, �auczyciele i Pracownicy
Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie

Drodzy

Przypominam sobie Wasze twarze by najbardziej osobiście wyrazić Wam wdzięczność za
dzieło wychowania, które dokonuje się w tej szkole i w tym salezjańskim domu.

Szkoła tworzy przestrzeń w której dokonuje się spotkanie wychowawcy i wychowanka.
Św. Jan Bosko pragnął, aby w tej przestrzeni rodziła się bliskość, wzajemne zaufanie i miłość
wychowawcza. Dopiero wtedy można prowadzić wychowanka ku dobru i pomagać mu wzrastać
do pełni człowieczeństwa. To „bycie razem" jest trudne i wymagające, ale przez to bardzo
owocne.

W Dniu Edukacji Narodowej , Wam wszystkim wychowawcom, nauczycielom
i pracownikom szkoły - bo razem codziennie jesteście przewodnikami dla młodzieży na drogach
jej wzrostu — życzę szczególnej wrażliwości na życie młodego człowieka oraz mądrości
w słowie i świadectwie.

Niech Bóg przez wstawiennictwo św. Jana Bosko, Ojca i Nauczyciela młodzieży, dodaje
Wam sił i ubogaca potrzebnymi darami. Wszystkim uczniom życzę, aby bez obawy, pełnymi
garściami, czerpali z bogactwa swoich wychowawców i nauczycieli oraz odkrywali powołanie,
swoje szczególne miejsce w Kościele i świecie.

Ks. Dariusz Bartocha SDB
Inspektor



1. Dokładnie dzisiaj przypada 33. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na
Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym
kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie
„największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł
chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości,
mądrości…”. Dziś 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 wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która
została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Ojca Świętego Jana
Pawła II. Jak pamiętamy, głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania Papieża –
Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji
i kultury. Z tych środków między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży,
a pochodzącej z ubogich rodzin. Dlatego polecam tę dzisiejszą zbiórkę życzliwości Parafian!

3. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka
Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych
zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza
ginie”! Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania Ojca Świętego Jana Pawła II: „Zło
dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszym kościele o godz. 1 7.00 gromadzimy się na
wieczornej Eucharystii, a po niej odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich Parafian
zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

4.We wtorek, 1 8 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.W sobotę, 22 października, przypada 63. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augusta
Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był
Naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także Rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem.
Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne:
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej . Przez wstawiennictwo Sługi Bożego
będziemy prosić Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie
zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.

6. Dziś pamiętamy o Księdzu Arcybiskupie Józefie Michaliku, z racji jubileuszu 25 lecia jego
święceń biskupich.

7.W następną niedzielę na Mszy św. o godz. 11 .00 dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii
świętej otrzymają książeczki.

8. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom; Krakowskiej Czesławie
Pisarskiej Krystynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Kostańską Małgorzatę i Borzęcką
Grażynę.
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