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Kilka myśli o Różańcu. . .
IE OD IYCH

Byłem kiedyś świadkiem, jak odmawiano Różaniec
Bywają Różańce nietypowe, nie zawsze przy kimś, kto umarł w czasie odmawiania Różańca.
odmawiane na ziarnach różańca.
Wszyscy potracili głowy, ale znalazł się ktoś, kto podjął
przerwaną modlitwę i odmawiał dalej.
Jeżeli zgubimy brewiarz, nie możemy go odmawiać.
Jeżeli zgubimy książeczkę do nabożeństwa, nie Są Różańce wzruszające, nietypowe, nie równiutko
odmówimy pokuty, a jeżeli zgubimy różaniec, możemy odmierzane w kościele, ale wynikające z rozmaitych
go odmawiać na palcach.
ludzkich przeżyć, czasem bojaźliwe, czasem dyskretne,
nieśmiałe, „kaczki dziwaczki”, bo mają więcej niż
Znałem chorą dziewczynkę z bezwładnymi rękoma, dziesięć „zdrowasiek”, więcej niż pięć tajemnic.
która w szpitalu mówiła Różaniec na kroplach deszczu,
jakie spływały po szybie.
Wielkość każdego Różańca, nawet tego innego od
innych, polega na tym, że odrywa on od złych myśli,
Słyszałem o dyskretnym różańcu, jaki pewna pani po wiadomości, gorączki życia, chowa głowę pod święty
śmierci męża — ku swojemu wielkiemu zdziwieniu — dach modlitwy.
znalazła w kieszeni jego palta. Mąż całe życie
odmawiał Różaniec po cichu. Różaniec odkryty dopiero
ks. Jan Twardowski
po śmierci.
Byłem przy swoim proboszczu w czasie jego
choroby. Spał i mówił Różaniec przez sen, a mówił
tak dokładnie, że gdy w pewnym miejscu pomylił się,
zaraz się poprawił. Różaniec lunatyk, chodzący po
niebie.
Odyniec pisze w swoich pamiętnikach, że na
Wileńszczyźnie jesienią był zwyczaj układania na
grobach pięćdziesięciu kasztanów — wierzono, że
umarli po śmierci odmawiają na nich Różaniec.

„ W Ch r y s t u s i e B ó g p o j e d n a ł ś w i a t z e s o b ą ,
n a m z a ś p r z e k a z a ł s ł o w o j e d n a n i a . ” ( 2 Ko r 5 , 1 9 )
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Dzień Komisj i Edukacj i Narodowej
14 października 1773 roku na mocy uchwały
sejmu, a z inicjatywy króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego
powstała Komisja Edukacji
Narodowej, tak więc coroczne obchody tego święta
potocznie zwane są Dniem Nauczyciela. Świętowanie
rozpoczęliśmy o godz. 9.00 - Mszą Świętą, którą
odprawił ks. dyr. Jarosław Wnuk, oznajmiając
wszystkim zgromadzonym, że nauczyciel to ten, który
prowadzi, że dzięki wymagającym nauczycielom,
uczniowie mogą cieszyć się osobistymi sukcesami.
W trakcie mszy byliśmy także świadkami ślubowania
uczniów kl. I gimnazjum, którzy złożyli przyrzeczenia
sumiennego wywiązywania się z obowiązków ucznia.
Po Mszy św. udaliśmy się do świetlicy wiejskiej, gdzie
na wstępie pan Przewodniczący Rady Rodziców
Stanisław Myśliński podziękował nauczycielom
w imieniu Rady Rodziców i wszystkich rodziców
naszych uczniów, za naukę, wychowanie i prowadzenie
dzieci, deklarując przy tym chęć dalszej współpracy. Po
przywitaniu i przy suto nakrytych stołach dane nam było
obejrzeć występy artystyczne naszych uczniów
przygotowane specjalnie na tę okazję. Miłosz z kl. III
gimnazjum podziękował nauczycielom za trud, a Witek
z kl. II gimnazjum zarecytował wiersze, m. in. Leopolda
Staffa Ars poetica. Z kolei jego siostra Małgosia oraz
Amelka z zerówki, w deklamowanych przez siebie
wierszach celebrowały Dzień Nauczyciela słowami
dzisiejszy dzień ma blask wiosenny (…) dziś nawet
deszcz się rozwesela. Prezentacje wierszy podsumował
ponownie Witek oznajmiając, że dziś jest Dzień
Nauczyciela, czas radości i wesela. Podsumowaniem
pierwszej części występów scenicznych był zbiór
piosenek w wykonaniu uczniów zerówki, kl. II i V SP.
Na drugą część zaprosili zgromadzonych uczniowie kl.

Konkurs recytatorski poezj i Jana Pawła II
i o J an i e P aw l e I I
Czarna 201 3 r.
W dniu 16 października 2013r. w Czarnej,
w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego miał miejsce VII recytatorski konkurs poezji
Jana Pawła II i o Janie Pawle II. Sam konkurs
poprzedziła uroczysta msza święta o godzinie 10:00.
Była ona celebrowana przez trzech księży: ks. dziekana
Andrzeja Majewskiego, ks. Damiana Kempę oraz
proboszcza parafii w Dwerniku ks. Zenona Bieszczada.
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II gimnazjum, którzy przygotowali Otrzęsiny dla
swoich kolegów i koleżanek z kl. I gimnazjum. Na
początku Michał poprowadził musztrę, podczas której
żołnierze musieli wykonać kilka pompek, czy wykonać
zwrot w prawo i w lewo, co nie do końca wszystkim się
udawało. Ostatecznie, ten etap najlepiej wykonał Arek.
W dalszej części Iza instruowała pierwszoklasistów jak
wykonać prawidłowy kamuflaż, polegający na
pomalowaniu swojej twarzy, w czym najlepiej spisał się
Kamil, którego twarz, niczym kameleona, z trudem
dałoby się odróżnić od leśnych gąszczy. Kolejna
konkurencja polegała na rozpoznaniu składu
spożywanego napoju, który najbardziej precyzyjnie
opisała Nina. Aby być należytym żołnierzem, trzeba
znać jego atrybuty, tak więc w dalszej części tej inicjacji
uczniowie mieli je odgadnąć poprzez dotyk, mając przy
tym zasłonięte oczy. A to pistolet, a to menażka,
kapelusz żołnierski, czy koło zębate, przewijały się
między rękami odgadujących, jednak najlepiej z tym
poradził sobie Arek. Podczas ostatniej konkurencji
zawodnicy spróbowali swoich sił strzelając ze słomki
do tarczy i ostatecznie, po trzech próbach najcelniej
strzelała Marta. Na pamiątkę każdy uczestnik otrzęsin
otrzymał dyplom, poświadczający przejście tego
żołnierskiego testu. Na koniec ks. dyrektor podziękował
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
całej uroczystości, a przede wszystkim ks. Damianowi,
p. Małgorzacie Podraza-Gałek oraz rodzicom uczniów
za przygotowanie śniadania. Całość przedstawienia
spodobała się licznie zgromadzonej widowni, którzy
nagradzali artystów gromkimi brawami. Ta akademia
stanowiła doskonałą okazję, aby podziękować
nauczycielom za ich włożony trud w nauczanie,
a objawiło się to poprzez licznie wręczane kwiaty
i podarunki oraz składane życzenia ze strony uczniów.
Radosław Pasławski

Przepiękne a także pouczające kazanie wygłosił ks.
Damian, katecheta z naszej Polany. Ks. Damian mówił
o Ojcu Świętym i zadawał różne pytania, np. jaki rodzaj
sportu uwielbiał Papież? Co lubił robić w wolnym
czasie? Dzieci bardzo chętnie odpowiadały na pytania
a przy tym mogły się czegoś nauczyć. W dość ciekawy
sposób ksiądz Damian przybliżył wszystkim trzy sceny
z życia Jana Pawła II jeszcze wtedy Karola Wojtyły.
Jedną z dzieciństwa, drugą z czasów studenckich
a ostatnią z czasów posługi kościelnej. Po kazaniu
nastąpiła dalsza część mszy. Całą uroczystość ubogacał
chór dzieci i młodzieży z Czarnej. Po uroczystym
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błogosławieństwie nastąpił już długo wyczekiwany
konkurs. Odbył się on w trzech kategoriach:
1. Kategorii I - czyli przedszkolaki oraz uczniowie od
klas 0 do 3 szkoły podstawowej.
2. Kategorii II - uczniów klas od 4 do 6 szkoły
podstawowej.
3. Kategorii III - młodzieży gimnazjalnej
W jury zasiadły następujące osoby: pani Regina
Bieniek, ksiądz Zenon Bieszczad oraz ksiądz Damian
Kempa. Polanę w kategorii I reprezentowali uczniowie
klasy 2.: Kinga Borzęcka, Patryk Pałka i Julia
Hermanowicz. Klasę 5. reprezentowała tylko jedna
uczennica Joanna Stępniewska a klasę 3. gimnazjum
Miłosz Smoleński. Przyjechały też dzieci z innych
miejscowości, m.in z Ustrzyk Dolnych, Myczkowiec,
Czarnej, Lutowisk a nawet Rzepedzi. Moim zdaniem
wszystkie dzieci ładnie i pięknie recytowały, niektóre
lepiej inne gorzej ale liczył się ich wkład oraz wolny
czas poświęcony właśnie na ćwiczenie dykcji i wymowy. W między czasie panie z Gminnego Ośrodka
Kultury w Czarnej miały już przygotowany ciepły
posiłek dla uczestników konkursy. Ich wkład, w to aby
nikt nie był głodny, także się liczył. Po posiłku oraz
narady jury przyszedł czas na wyniki i rozdanie nagród.
Ocena recytacji nie była łatwa ale wszystko się udało.
Z klasy 2. Szkoły Podstawowej z Polany Kinga
Borzęcka, Patryk Pałka i Julia Hermanowicz zdobyli
piękne wyróżnienia. Joannie Stępniewskiej również
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przyznano wyróżnienie. Wielkim zaskoczeniem dla
Polany było drugie miejsce zajęte przez Miłosz
Smoleńskiego z klasy 3. Publicznego Salezjańskiego
Gimnazjum w Polanie. Podkreślił to również ksiądz
Zenon. Tak oto, VII recytatorski konkurs Poezji Jana
Pawła II i o Janie Pawle II, dobiegł końca. Myślę, że
dla wielu był on sprawdzeniem swoich umiejętności,
ponieważ w młodych sercach drzemią różne talenty
i należy je rozwijać.
Szczególne podziękowania należą się naszym dwóm
nauczycielkom pani mgr Annie Stępniewskiej,
wychowawcy klasy 2. oraz pani mgr Krystynie
Pisarskiej nauczycielce języka polskiego w szkole
podstawowej i gimnazjum. Poświęciły one swój wolny
czas aby jak najlepiej przygotować uczestników do
konkursu. Myślę, że ich zapał i poświęcenie zostały
nagrodzone. Dziękujemy również księdzu Damianowi
za jego piękne kazanie i przewodnictwo w mszy świętej
oraz za zasiadanie w jury.
Na koniec chciałbym jeszcze dodać, że konkurs był
udany podobnie jak te z poprzednich lat. Może
w przyszłym roku grono reprezentantów z Polany się
powiększy i pojedzie znacznie większa grupa? Idźmy
zatem za przykładem naszego Ojca Świętego Jana
Pawła II i dziękujmy Bogu za jego wielki pontyfikat
oraz módlmy się o to abyśmy mogli dobrze przeżyć
jego kanonizację.
Miłosz Smoleński

O c al i ć o d z ap o m n i e n i a!
„Grupa Inicjatywna Wsi Polana”, kontynuując poprzednie projekty, podjęła się zadania ocalenia
polańskiej historii od zapomnienia. Chcemy stworzyć miejsce gdzie każdy będzie mógł poznać historię,
tę przedwojenną, powojenną oraz początków osadnictwa na podstawie zebranych dokumentów, listów,
fotografii oraz przedmiotów codziennego użytku.
Bogate i bardzo interesujące są dzieje naszej miejscowości i ciekawa dokumentacja historyczna.
Chcemy wspólnie z mieszkańcami ukazać namiastkę tej historii poprzez udostępnienie naszych polańskich
zbiorów. Jeśli więc jest Ci bliska historia Polany, jeśli chcesz wiedzieć jak kiedyś było i jak żyli nasi
przodkowie, to zapraszamy do wspólnego tworzenia.
Historia nasza to fascynujący świat Polany wczoraj i dziś. Przedstawmy ją razem!
Miejsce „Polańskich Zbiorów Historycznych” to Świetlica Wiejska w Polanie - pomieszczenie w
którym mieści się również kafejka internetowa.
Dzień otwarcia wystawy - 11 listopada 2013 roku.
Koordynator projektu
Maria Faran
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXX IEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), których data konsekracji nie jest znana, obchodzona jest
uroczystość poświęcenia. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku szczególnie uroczyście dwa
dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin
kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia
kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy
dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
2. Jutro w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich
świadectwo, będziemy prosić Boga o tak samo silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie
staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Jezusem, całkowicie
oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany
jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu
kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone
z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko
w dniu jego liturgicznego wspomnienia!?
3. W nadchodzący piątek, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że
w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one
odprawione według następującego porządku: 8.00 i 11.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga
wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego
przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności, na radosne spotkanie
z Ojcem w Niebie. Procesja na cmentarz po Mszy św. o godz.11.00.
4. W sobotę, 2 listopada, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany
Dzień Zaduszny, w naszym kościele zostaną odprawione trzy Msze Święte o godzinie 8.00
i 11.00 Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu
możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie
modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski
uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej,
odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
5. W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. W naszych modlitwach będziemy dziękować za dar Eucharystii oraz prosić
o liczne i święte powołania kapłańskie. Będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak
miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. A w sobotę powierzymy naszą wspólnotę
parafian tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do Domu Pana, Tej, która jest naszą
Królową, Matką litości, Pośredniczką…
6. Dziękuję mieszkańcom Osady i za rzeką za posprzątanie placu wokół kościoła.
7. Można składać kartki z wypominkami.
8. Od poniedziałku Msza św. wieczorna o godz. 17.00.
9. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Faran Annie i Daniłów Annie.
Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Stępniewską Annę i Szczygieł Agnieszkę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Tadeusz Galica, Szymon Szczygieł, Tadeusz Michno, Wioleta Krakowska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w czwartek o godz. 17:00.
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

