
TYGOD�IK PARAFII

pw. PRZEMIE�IE�IA PAŃSKIEGO W POLA�IE
ROK XX 2012 �R 44 (696)

2 8 paźdz ie rn ika 2 0 12 r.
XXX �IEDZIELA ZWYKŁA

rok B

„„ ��aasszz ZZbbaawwiicciieell JJeezzuuss CChhrryyssttuuss śśmmiieerrćć zzwwyycciięężżyyłł,,
aa nnaa żżyycciiee rrzzuucciiłł śśwwiiaattłłoo pprrzzeezz EEwwaannggeelliięę.. ”” ((22 TTmm 11 ,, 11 00bb))

ZZWWOOLLNNIIJJMMYY
Sposób obchodzenia uroczystości Wszystkich

Świętych zmienił się w Polsce wraz ze zmianami cywi-
lizacyjnymi ubiegłych lat. Chodzi głównie o wzrost
skali migracji, ułatwienia w komunikacji, przywiązy-
wanie coraz większej uwagi do tego, co powierzcho-
wne, rozpad więzi rodzinnych i międzyosobowych.
Wszystko to najsilniej ujawnia się podczas najwię-
kszych świąt, gdy trudno nam się odnaleźć między tym,
z czego wyrastamy, a codziennością, którą zazwyczaj
żyjemy.

Wzrost migracji, zwłaszcza zarobkowej , sprawił, że
dzisiaj większość młodych ludzi ma rodzinne korzenie
poza miejscem swojego „tygodniowego” zamieszkania.
W wielkich miastach, dokąd przybyli za chlebem, nie
czują się zadomowieni, nie tutaj mają groby swoich
bliskich, nie tu ich trzymają młodzieńcze przyjaźnie
i wspomnienia z dzieciństwa. Co więcej , częściej niż
kiedykolwiek, strony rodzinne, z których pochodzą
młodzi małżonkowie, są odległe od siebie o setki
kilometrów. A 1 listopada każdy chciałby stanąć wśród
swoich nad grobami najbliższych. Stąd długie i w tym
czasie wyjątkowo męczące wyjazdy, by zaliczyć
wszystkie rodzinne cmentarze, stąd zapalanie w biegu
zniczy, składanie kwiatów bez zatrzymania się choćby
na dziesiątkę Różańca, nierzadko bez spotkania
z innymi członkami rodziny, a nawet bez udziału
w obowiązującej tego dnia Mszy Świętej . I dalej , aby
wykonać trudną przy krótkim dniu „cmentarną normę”.
Powoduje to niepotrzebne frustracje, bo korki na
drogach, bo dzieci zapatrzyły się i zagubiły między
grobami, bo żona za długo wybiera chryzantemy.
Sprzyja powierzchowności, bo nie ma czasu nie tylko na
modlitwę, ale nawet na zwyczajne rodzinne

wspomnienie tych, którzy od nas odeszli i czerpanie
z tego mądrości dla siebie. Są tylko zewnętrzne atrybuty
obecności i pamięci, stosy więdnących kwiatów i kop-
cących zniczy. Ale na to nas akurat stać – i czasem już
tylko na to. Od kiedy samochód stał się tak powszechny
jak lodówka czy pralka, trudno powiedzieć innym
i sobie, że gdzieś nie dojadę, nie zdążę albo że
zaliczanie kolejnych cmentarzy traci jakikolwiek sens.
Boimy się, że ktoś nas źle zrozumie, że sprawimy ból
żywym. Nie chcemy również tego dnia sprawić
„zawodu” zmarłym. W gruncie rzeczy zaś ciągłym
aktywizmem, bez którego już nie potrafimy żyć,
uciekamy od refleksj i nad sensem naszego życia i nad
treściami wiary. A zatrzymanie się w jesiennej scenerii
nad grobami tych, których nadal kochamy, może
otworzyć nasze serca na te prawdy, przed którymi ze
wszystkich sił próbujemy na co dzień uciekać.

Warto, a nawet trzeba w nadchodzących dniach pójść na
cmentarz. Nie tylko 1 listopada, ale i każdego nastę-
pnego dnia, przez cały tydzień. Kościół zachęca nas do
tego specjalnymi odpustami. Trzeba się bronić przed
spłyceniem chrześcijańskiego sensu uroczystości
Wszystkich Świętych. Wystarczy być na jednym
cmentarzu, by swoją modlitwą objąć wszystkich
zmarłych drogich naszemu sercu. Zamiast gnać
z jednego cmentarza na drugi, warto tego dnia znaleźć
również trochę czasu na modlitwę i na serdeczne
spotkanie z żyjącymi jeszcze członkami rodziny. Do
tych zaś, którzy mieszkają dalej , zadzwonić, z gorącą
prośbą, by w naszym imieniu zapalili świeczkę. Niech
to będą dni, w które chrześcijańskie rodziny przeżywają
doświadczenie wspólnoty przekraczającej bramy
śmierci. A na to potrzeba czasu, spokoju i wiary.
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Dzień Nauczyciela, czyli święto oświaty
i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972
r. obchodzone w Polsce 14 października. Od 1982, na
mocy ustawy – Karta Nauczyciela obchodzone jako
Dzień Edukacji Narodowej W związku z tym świętem
zebraliśmy się 15 października na Mszy św. o godz.
9.00, której przewodniczył ks. dyr. Jarosław Wnuk.
Podczas mszy ministranci Miłosz Smoleński i Witek
Michno zostali uroczyście przyjęci w poczet lektorów
mszalnych, a uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum zostali przez ks. dyrektora pasowani na
uczniów naszej szkoły. Po mszy udaliśmy się do
świetlicy, w której , na wstępie, p. Stanisław Myśliński
złożył w imieniu Rady Rodziców, jako jej
przewodniczący, życzenia dla wszystkich nauczycieli,
odśpiewując uroczyście Sto lat. W dalszej części odbyła
się akademia, którą, swoimi występami, rozpoczęli
uczniowie kl. 0 i I SP, śpiewając piosenki i recytując
wierszyki m.in. o tym, że ich pani jest kochana, lubi się
śmiać i jak mamusia jest przy nich u boku. Do ich
występów dołączyli gimnazjaliści z III klasy, którzy
reprezentując grono pedagogiczne, w przeciwieństwie
do naszych najmłodszych uczniów nie potrafili poradzić
sobie z niektórymi pytaniami im zadawanymi, np. Kim
jest kobieta z klasą? – odpowiedź: nauczycielka. Dawkę
komizmu wnieśli Dawid Koncewicz i Norbert Dziubeła
odgrywając typowe scenki szkolne. Swój talent
muzyczny zaprezentowała Irena Zięba z kl. VI,
śpiewając, że fantazja jest od tego, aby bawić się na
całego. Swoje przemyślenia odnośnie nauki

zaprezentowała Ola Wiercińska z kl. III Gimnazjum
mówiąc, że jest ona jak morze; im więcej pijesz tym
więcej pragniesz. Natomiast gimnazjaliści z kl. I wzięli
udział w otrzęsinach - w klimatach indiańskich - które
polegały na pomalowaniu swojej twarzy na barwy
wojenne, także na tańcu wojennym wokół ogniska,
ujeżdżeniu konia, polowaniu wymagającym sporo
odwagi, oraz wypiciu specjalnego napoju w jak
najszybszym czasie i w jak największej ilości. Wszyscy
zebrani mogli oddać swój głos na zwycięzcę otrzęsin,
a jak się okazało został nim Patryk Koncewicz, który
w nagrodę otrzymał od wodza pióro indiańskie,
symbolizujące znaczące dokonania.

Na zakończenie ks. dyrektor podziękował
wszystkim organizatorom uroczystości, a w szczegól-
ności, p. Dominice Podstawskiej , p. Małgorzacie Gałek
oraz rodzicom zaangażowanym w przygotowaniu
śniadania. Podziękowania należą się także p. Annie
Stępniewskiej i uczniom kl. VI za organizację śniadań
i wystrój sali.

Radosław Pasławski

DDąąbb nnaa ssttuulleecciiee

Harcerze i zuchy z Wołkowyi, Myczkowa,
Średniej Wsi, Berezki, Leska i Polany zakwaterowali się
w nowym budynku gimnazjum leskiego dzięki
uprzejmości dyrektorki A. Lewandowskiej . Tutaj
z okazji 1 00-lecia harcerstwa leskiego 28-29 września
odbył się zlot Hufca Bieszczadzkiego ZHP.

Uczestnicy zlotu z okazji jubileuszu zasadzili
przy budynku gimnazjum dąb „Harcerz". Później w hali
sportowej odbył się koncert „Przyjaciele harcerzom",
w którym wystąpiły zespoły działające przy Ognisku
Pracy Pozaszkolnej - „Diament" i „Cheerleaderki" oraz
„Bieszczadzkie Żabki" z Bieszczadzkiego Domu
Kultury w Lesku. Później przedstawiciele drużyn
uczestniczyli w konkur-sie wiedzy o hufcu. I miejsce
zajął Kacper Zięba, drugie Maria Piątkowska, a trzecie
Szczepan Gądek, Kamil Koczera i Michał Szumański.
Drugi dzień zaczął się mszą świętą w intencji zuchów,

harcerzy, instruktorów hufca, którą koncelebrowali
archiprezbiter bieszczadzki ks. prałat Wokciech
Szlachta, kapelan hufca ks. hm. Tomasz Latoszek,
zastępca komendantki hufca Ustrzyki Dolne ks.
Stanisław Gołyźniak i dyrektor szkoły salezjańskiej w
Polanie ks. J. Wnuk. W homilii ksiądz kapelan
przypomniał o wartościach duchowych harcerstwa oraz
dziękował instruktorom za ich pracę z młodzieżą. Po
mszy hm. Krystyna Paluch, hm. Tadeusz Domożyk,
dyrektor OPP Henryk Barański i komendant leskiej KPP
mł. insp. Wiesław Korczykowski odsłonili w kościele
tablicę pamiątkową upamiętniającą jubileusz harcerstwa
leskiego. Tablicę poświęcili koncelebransi i leski
proboszcz ks. prałat M. Bąk. Później przy dźwiękach
orkiestry dętej z Leska zuchy, harcerze, instruktorzy
i zaproszeni goście przeszli na pl. Konstytucji 3 Maja,
gdzie odbył się uroczysty apel. Komendant zlotu hm. J.
Wojtas odczytał rozkaz specjalny, w którym komen-
dantka hufca podziękowała wszystkim, którzy przyczy-
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nili się do rozwoju harcerstwa leskiego na przestrzeni
minionych 100 lat. Następnie hm. Krystyna Paluch
przywitała gości, wśród których byli m.in. komendantka
Chorągwi Podkarpackiej ZHP hm. Władysława
Domagała, leska burmistrzyni B. Jankiewicz,
komendant KPP mł. insp. Wiesław Korczykowski, st.
wizytatorka Kuratorium Oświaty i komendantka Hufca
Ziemi Sanockiej dh. hm. Krystyna Chowaniec,
duchowieństwo, dyrektorzy szkół i innych placówek
wychowawczych. Z okazji jubileuszu Komenda
Powiatowa Policj i wyróżniła hufiec medalem pamiątko-
wym. Komendantka hufca natomiast uhonorowała
Krzyżem 100-lecia ZHP osoby współpracujące z huf-
cem, pomagające w działalności statutowej . Krzyż
otrzymali: ks. Wojciech Szlachta, ks. Mieczysław Bąk,
ks. Stanisław Gołyźniak, hm. Władysława Domagała,
hm. Krystyna Chowaniec, hm. Renata Dembiczak oraz
długoletnia komendantka hufca i drużynowa hm.
Bernadeta Wyszatycka. Odznaką „Zasłużony dla Hufca
Bieszczadzkiego ZHP" wyróżniono hm. Tadeusza
Wojnara i hm. Marię Kamińską.

Zebrani podczas modlitwy pamięci prowadzonej przez
ks. Tomasza Latoszka modlili się za wszystkich
zmarłych instruktorów, którzy w minionym stuleciu
działali w leskim hrcerstwie. Następnie komendantka
hufca podziękowała Urzędowi Miasta i Gminy Lesko,
Urzędowi Gminy Solina, Starostwu Powiatowemu,
policj i, duchowieństwu, dyrektorom BDK, biblioteki
publicznej i pedagogicznej , OPP oraz szkół, członkom
Rady Przyjaciół Harcerstwa, zespołom działającym
przy OPP i BDK, instruktorom harcerskim, zuchom
i harcerzom, orkiestrze dętej , fundatorom tablicy
pamiątkowej (instruktorom, przyjaciołom harcerstwa),
p. Lisowskiemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się
do uświetnienia jubileuszu.

Na zakończenie harcerze i instruktorzy
w asyście orkiestry dętej przemaszerowali przez Lesko.
Goście wzięli udział w spotkaniu pokoleń w bibliotece,
gdzie wystawiono kroniki Hufca Bieszczadzkiego ZHP.

hm. Anna Domożyk

Zdjęcia z uroczystości znajdują się na stronie www.polana.9com.pl
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Dobiega końca realizacja projektu „Ocalić od
zapomnienia pozostawić po sobie ślad”. Jest to konkurs
grantowy w ramach Programu „DZIAŁAJ LOKALNIE
VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projekt
finansowany jest ze środków Programu „Działaj
Lokalnie VII” oraz Funduszu Grupy Partnerskiej
„Zielone Bieszczady”. W obecnej edycji tego Programu
wspierane są projekty, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on
prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych
oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny
wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej .
Naszym projektem zajęła się grupa inicjatywna wsi
Polana a osobowości prawnej użyczył nam Gminny
Dom Kultury w Czarnej . W grupie inicjatywnej znaleźli
się – ksiądz Stanisław Gołyźniak, Maria Faran, Andrzej
Majewski, Hanna Myślińska, Danuta Maj, Tadeusz
Kusy, Bogusław Borzęcki, Mirosław Konopka, Urszula
Pisarska-Plezia, Agnieszka i Stanisław Oskorip,
Karolina i Witold Smoleńscy. W prace włączyli się
również strażacy Kazimierz Przybylski, Marek Faran,
Kuba Ostrowski, Władek Wierciński, Antek Myśliński.
Główny cel projektu to integracja społeczności lokalnej
w celu podniesienia atrakcyjności miejscowości,
zachowania obiektów dziedzictwa kulturowego wsi
i poszerzenia oferty turystycznej oraz promocja
miejscowości i jej walorów historyczno-przyrodni-

czych, przypomnienie losów dawnych mieszkańców
Polany. Działania w projekcie trwały od maja do
października. Skupiają się one głównie na dawnym
placu kościelnym - remont dzwonnicy, wymiana ogro-
dzenia oraz na terenie nad rzeką w centrum wsi - miej-
scu dawnego wypoczynku mieszkańców - uporządko-
wanie terenu - odkrzaczenie i wykoszenie oraz w szkole
- przeprowadzenie konkursów dla uczniów - plastyczne-
go, fotograficznego oraz historycznego.
Nie wszystkie działania są już skończone. Wykonano
odwodnienie dzwonnicy, uporządkowano teren
dawnego placu kościelnego, w trakcie jest wymiana
ogrodzenia na dawnym placu kościelnym, częściowo
uporządkowano teren nad rzeką - w tym miejscu należą
się szczególne podziękowania naszym strażakom,
pomogli również pracownicy Urzędu Gminy Czarna,
liczymy także na ich pomoc przy dalszym porządko-
waniu tego miejsca. Młodzież szkolna jest przygoto-
wywana do konkursów, których finał nastąpi w listo-
padzie wraz z uroczystym zakończeniem projektu.
Wykonano także pocztówkę oraz finalizuje się
wykonanie tablicy z mapą „Śladami przodków”.
Jako koordynator projektu chciałabym w tym miejscu
podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację
zamierzonych działań. Dziękuję za poświęcony czas
i bezinteresowną, społeczną pracę wszystkich osób
z grupy inicjatywnej i współpracujących z nią. Dziękuję
za zrealizowane działania i za te które jeszcze są
w trakcie realizacji.

Karolina Smoleńska



1. „Co chcesz, abym ci uczynił?” – zapytał Chrystus niewidomego. Ten odpowiedział: „Rabbuni,
żebym przejrzał”. Jakże aktualna jest ta prośba i to nie tyle dlatego, że ciągle dużo jest
niewidomych, ale dlatego, iż ludzie uświadomili sobie, że oprócz ślepoty oczu jest jeszcze
ślepota duchowa. Pomyślmy o tym.. .

2. Kończy się dziś Tydzień Misyjny. Zgodnie z zapowiedzią dzisiejsza zbiórka do puszek po Mszy
Świętej przeznaczona jest na Papieskie Dzieła Misyjne.

3.W czwartek uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w naszym kościele: 8.00 i 11 .00;
po Mszy św. o godz. 11 .00 procesja na cmentarz. W tym dniu od godziny 12.00 do wtorku do
godziny 24.00 we wszystkich kościołach oraz kaplicach można uzyskać odpust zupełny jeden
raz i za jednego zmarłego. Poza zwykłymi wymogami należy zmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę
w Boga”.

4. Każdego dnia od 1 do 8 listopada można dostąpić odpustu zupełnego dla zmarłych za
nawiedzenie cmentarza i równoczesne zmówienie modlitwy w intencji zmarłych.

5.W piątek, 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny,
dzień modlitwy całego Kościoła za zmarłych. W naszym kościele Msza Święta o godzinie
17.00. Po Mszy św. Różaniec z wypominkami.

6. Listopad to tradycyjnie miesiąc modlitwy za zmarłych. Wypominki, czyli prośbę o modlitwę za
wymienionych zmarłych, można składać do koszyka.

7.W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym adorujemy
Najświętszy Sakrament i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek –
szczególna okazja do pojednania się z Bogiem; i pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony
Niepokalanemu Sercu Maryi.

8. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Wiercińskiej Bożenie
i Hermanowicz Angeli. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Hermanowicz Agatę i Froń
Barbarę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
XXX �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Tadeusz Galica, Szczygieł Szymon, Tadeusz Michno, Tadeusz Kusy,
Wioleta Krakowska, Sylwia Faran, Hubert Faran, Hubert Caban.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 7:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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