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1 3 listop ada 2 011 r.
XXXIII IEDZIELA ZWYKŁA
rok A

1 3 listopada
Ś więci B enedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn pierwsi męczennicy Polski
W 1001 r. zaprzyjaźniony z księciem
Bolesławem Chrobrym cesarz niemiecki Otton III
zaproponował założenie na naszych ziemiach klasztoru, który głosiłby Słowianom Słowo Boże. Cesarz
postanowił wykorzystać do zamierzonego dzieła swego
krewniaka - biskupa Brunona z Kwerfurtu, wiernego
towarzysza św. Wojciecha, znającego ziemie Słowian.
Brunon wybrał do pomocy w przeprowadzeniu misji
brata Benedykta.
Benedykt (ur. 970) pochodził z zamożnej
włoskiej rodziny z Benewentu. Rodzice przeznaczyli
go do stanu duchownego już jako małego chłopca,
kupując u miejscowego biskupa święcenia kapłańskie
dla nieletniego syna. Jednak Benedykt wybrał życie
pustelnicze. Po pewnym czasie przyłączył się do św.
Romualda. Zaprzyjaźnił się z innym pustelnikiem starszym od niego o 30 lat Janem, mieszkającym na
zboczu Monte Cassino.
Jan (ur. 940) pochodził z rodziny patrycjuszów
weneckich. Z dożą Piotrem I Orseolo potajemnie
opuścił Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego w Cusan koło Perpignan. Była to jedna
z sensacji średniowiecza. Tam pędzili życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo. Jan udał
się do św. Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyktem. Odznaczał się stanowczością, skutecznością
w działaniu i wysoką kulturą. Obaj przez pewien czas
byli eremitami.
Benedykt i Jan, po przybyciu na dwór Bolesława
Chrobrego w początkach 1002 r., założyli pustelnię na
terenie, który im podarował król - we wsi Święty

Wojciech (obecnie Wojciechowo) pod Międzyrzeczem.
Wkrótce dołączyli do nich Polacy możnego rodu
(może nawet książęcego): żarliwi religijnie rodzeni
bracia Mateusz i Izaak - nowicjusze, oraz Krystyn klasztorny sługa, pochodzący prawdopodobnie
z pobliskiej wsi. Eremici zobowiązali się do pustelniczego trybu życia, a przede wszystkim do prowadzenia pracy misyjnej. Benedykt i Jan nauczyli się
nawet języka polskiego. Cały czas jednak czekali na
biskupa Brunona z Kwerfurtu. Miał on wraz z nimi
przybyć do Polski, ale wyruszył do Rzymu po
papieskie zezwolenie na prowadzenie misji. Tracący
cierpliwość Benedykt wyruszył na spotkanie Brunona,
ze względu jednak na zawieruchę polityczną, jaką
wywołała śmierć cesarza Ottona III (w styczniu 1002
r.), postanowił wrócić do klasztoru, polecając dalsze
poszukiwania Brunona młodemu mnichowi Barnabie.
Posłaniec nie wracał. W listopadzie 1003 roku
Benedykt i współbracia zaczęli odczuwać niepokój o
niego. Nie dane im jednak było doczekać Barnaby.
Święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn w
nocy z 10 na 11 listopada 1003 r. zostali napadnięci
przez zbójców i wymordowani. Pierwsze ciosy
mieczem otrzymał Jan, po nim zginął Benedykt. Izaaka
zamordowano w celi obok. Mateusz zginął przeszyty
oszczepami, gdy wybiegł z celi w stronę kościoła.
Mieszkający oddzielnie Krystyn próbował jeszcze
bronić klasztoru, ale i on podzielił los towarzyszy.
Wkrótce potem, w 1006 r., św. Brunon napisał " Żywot
pięciu braci męczenników". Są to pierwsi męczennicy
polscy wyniesieni na ołtarze. W poczet świętych
wpisał ich Jan XVIII. Patronują diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej. W archidiecezji poznańskiej i włocławskiej ich pamiątkę obchodzi się jako
święto.

„ Szczęśliwy czło wiek, któ ry się bo i Pan a i ch o dzi Jego dro gam i. ” (Ps 1 28, 1 )

2

http://www.polana.9com.pl

Obchody Dnia Niepodległości

Dzień 11 listopada to jedno z najważniejszych
świąt każdego Polaka, gdyż wtedy świętujemy
odzyskanie przez naród polski niepodległości po 123
latach niewoli. Owe święto zostało ustanowione ustawą
z dnia 23 kwietnia 1937 roku. Nieuznawane przez
władze komunistyczne Polski, święto obchodzone 11
listopada zostało przywrócone przez sejm PRL-u w
1989 roku. Dzień ten jest
wolny od pracy i uroczyście
obchodzony przez wszystkich
Polaków.
Także w Polanie nasza
społeczność świętowała ten
dzień, spotykając się na Mszy
św. w kościele o godz. 9, którą
poprowadził ks. proboszcz
Stanisław Gołyźniak, zaznaczając w kazaniu, że w okresie
powojennym zapomniano o
bohaterach narodowych, m.in. Józefie Piłsudskim a
także o dacie 11 listopada, dodając, że „to wszystko
minie, a prawda pozostanie i miłość do ojczyzny też”.
Po Mszy św. udaliśmy się pod krzyż misyjny,
gdzie p. Witold Smoleński odczytał przejmujący wiersz
autorstwa p. Marii Faran, recytując m.in. te słowa:
„Dziś wszystkich wzywamy do apelu
z Włoch, arwika, Tobruka i Helu
z wszystkich pól bitewnych –
poległych
z naszych miast i krajów
odległych .”

Następnie p. Andrzej
Majewski wezwał do apelu
m.in. mieszkańców Polany, aby
uczcić tych, którzy polegli.
Dalsza część uroczystości
została przeniesiona do
świetlicy wiejskiej, gdzie
społeczność polańska złożona z
gimnazjalistów naszej szkoły a także innych
mieszkańców Polany przygotowała akademię. Na
wstępie Norbert Dziubeła z II klasy gimnazjum
zaprosił wszystkich na „lekcję historii” mówiąc, iż
obce narody próbowały narzucić nam język, kulturę i
religię. Polacy nie zgodzili się z utratą wolności
organizując Powstanie Listopadowe, rezultat którego
został podsumowany przez obecnych słowami: „jednak
wróg był silniejszy”. Polacy pozostali nieugięci
wszczynając Powstanie Styczniowe – także przegrane.
Jednak w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość,
co Paulina Domańska podsumowała mówiąc: „Polsko,
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nie jesteś Ty już niewolnicą – ale sobą”. Dawid
Koncewicz z II klasy gimnazjum wezwał wszystkich,
aby oddać hołd naszej ojczyźnie i w odpowiedzi
wszyscy wspólnie stojąc na baczność zaśpiewali słowa
Roty. Następnie nastąpiło odczytanie przez p. Andrzeja
Majewskiego nazwisk mieszkańców Polany, m.in.
więźniów obozów koncentracyjnych oraz polańskiej
listy katyńskiej, co zostało podsumowane minutą ciszy
jako wyraz szacunku dla tychże osób.
Na zakończenie
obchodów tej uroczystości ks. dyrektor podziękował wszystkim organizatorom, m.in. p. Annie
Stępniewskiej,
p.
Andrzejowi Majewskiemu, pocztowi sztandarowemu reprezentowanego
przez Zuzę Przybylską,
Olę Wiercińską i Norberta
Dziubeła z II klasy
gimnazjum, harcerzom i zuchom za obecność, p.
Annie Dziubeła, m.in. p. Annie Rzeszowskiej i p. Eli
Oliwko za przygotowanie inscenizacji, rodzicom
uczniów, ks. Proboszczowi i p. Witkowi Smoleńskiemu. Swoje podziękowania dla p. Witka złożyła
także p. Barbara Michno za trud w pozyskaniu medalu
za udział w walkach pod Monte Cassino dla p. Stefana
Tryńczy, który był żołnierzem Drugiego Korpusu
Polskiego, poległy pod
Monte Cassino. Ów
medal został przekazany
rodzinie p. Tryńczy.
Na koniec ks.
dyrektor zaprosił wszystkich do wspólnego
biesiadowania
przy
nakrytych stołach przygotowanych przez rodziców
naszych uczniów.
Radosław Pasławski

Polska jest matką szczególną. iełatwe są jej
dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci.
Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na
nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości
szczególnej.
Jan Paweł II
16 czerwca 1983
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Obchody 1 00-lecia ZHP Chorągwi Podkarpackiej
Dnia 4 listopada odbyła się uroczystość
upamiętniająca 100-lecie powstania harcerstwa na
Podkarpaciu. W obchodach wzięły udział delegacje z
Hufca Ustrzyki Dolne z drużyn z Polany, Ropienki,
Wojtkowej, Wojtkówki. Uroczystości rozpoczęły się
przemarszem alejami parku "Łączności Polonii z
Macierzą” na miejsce apelu. Podczas apelu został
odczytany rozkaz i nadanie miana trzem drzewom.
Całość zakończył przemarsz ulicami: Moniuszki,
Plac Farny do Kościoła Farnego na Mszę św. W czasie
homilii ks. bp. Kazimierz Górny podkreślił ważność
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przyrzeczeń harcerskich w życiu każdego harcerza
oraz zaapelował o jedność ruchu harcerskiego. Po
Mszy św. w teatrze Siemaszkowej odbyła się
okolicznościowa akademia, w czasie której
drużynowi /nauczyciele/ otrzymali wyróżnienie
podkarpackiego kuratora oświaty. Uroczystość
uświetniła harcerska orkiestra dęta z Żurawicy.
Zmęczeni, ale i zadowoleni wróciliśmy do domów,
planując kolejne spotkanie.
ks. Stanisław Gołyźniak

Program Zlotu Hufca B ieszczadzkiego ZHP im. W. Pola w Lesku
Termin: 18-19 listopada 2011 r. Miejsce: Polana - Zespół Szkół Salezjańskich
Program
18 listopada - piątek
Do 17:00 - przyjazd uczestników, zakwaterowanie
Godz. 18:00 - Msza Św.
Godz. 18:45 - 19,30- kolacja
Godz. 19:45 – apel
Godz. 20:00 – kominek harcerski
- prezentacja gromad i drużyn/ dwie piosenki, pląsy, inne formy/
- konkurs „Poezja i pieśni w języku obcym”
- ćwiczenia z musztry
- wspólne zabawy uczestników zlotu
Godz. 21:30 - test wiedzy o Cz. Miłoszu z okazji Roku Miłosza
- podsumowanie zadania przedzlotowego - „ Najwspanialsze wspomnienie z zuchowej, harcerskiej zbiórki,
wycieczki, biwaku, obozu”/ forma pisemna lub plastyczna/
- nauka musztry
Godz.23:00 cisza nocna
19 listopada - sobota
Godz. 7:00 - pobudka
Godz.7:30 - gimnastyka
Godz.7:45 – 8:30 – śniadanie
Godz.8:30 - spotkanie z policją
Godz. 9:30 – bieg harcerski „Historia mojego hufca, wiedza harcerska’
Godz. 12:00 - posiłek we własnym zakresie
Godz. 12:45 – apel końcowy- wręczenie dyplomów i wyróżnień
Godz. 13:00 -13:30- porządkowanie miejsc zakwaterowania
Godz. 13:45 -14:00 wyjazd do domu
Na zlocie obowiązuje miękkie obuwie. Uczestnicy przywożą ze sobą śpiwory, karimatki i wyżywienie na czas
zlotu. Wszystkich obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego. Opiekunowie odpowiadają za bezpieczeństwo
swoich podopiecznych, za porządek w salach, udział w imprezach zlotowych. Gromady i drużyny zapewniają
przejazd uczestnikom na zlot i z powrotem.
Komenda Hufca Bieszczadzkiego ZHP w Lesku
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII IEDZIELA ZWYKŁA

1. Dzisiejsza niedziela jest w Polsce Dniem Modlitw za Polonię Zagraniczną i jej Duszpasterzy.
W szczególny sposób pamięcią obejmujemy Rodaków, zwłaszcza naszych bliskich, którzy żyją
gdzieś w świecie, poza granicami Ojczyzny. Dzisiaj ta modlitwa jest niezwykle ważna
i potrzebna. Po otwarciu naszych granic wielu Polaków wyjechało za chlebem. Inni wcześniej
wyjechali za wolnością. Los wielu z nich na obczyźnie nie jest łatwy. Towarzyszy im
niepewność, czyhają przeróżne zagrożenia i pokusy. Módlmy się o to, aby Boga, wiarę ojców
i Ojczyznę zawsze mieli w swoich sercach. Pamiętajmy też o tych, którzy są u siebie, ale granice
już biegną inaczej. Im jeszcze trudniej, bo pozostali na ukochanej ziemi, ale nie w ukochanej
Polsce. Niech nasze modlitwy, Msza Święta w dniu dzisiejszym będzie dla nich specjalnym
darem.
2. Dzisiaj solidaryzujemy się też z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My
cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Boga
i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie
chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle
odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych
i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. Jeśli nie możemy tym
braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie
ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz!
3. Zbliżamy się do końca obecnego roku liturgicznego. Przyszła niedziela – to uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla wszechświata, ostatnia niedziela przed Adwentem.
4. Dziękujemy za pomoc w realizacji uroczystości 11 listopada:
- Pani Marii Faran za przygotowanie całej inscenizacji,
- Pani Annie Dziubeła za przygotowanie dekoracji i wystroju świetlicy,
- Panu Andrzejowi Majewskiemu za organizacje całej uroczystości,
- Panu Witoldowi Smoleńskiemu za opracowanie historyczne osoby Stefana Trynczy,
- Strażakom OSP Polana za wspólne prowadzenie apelu,
- Pocztowi Sztandarowemu Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie,
- Harcerzom i Zuchom za udział w uroczystościach w Polanie i Ustrzykach Dolnych,
- Całemu Zespołowi przygotowującemu akademię:
- Paniom: Annie Rzeszowskiej, Elżbiecie Oliwko, Annie Stępniewskiej, Marceli Ostrowskiej,
- Naszym Licealistkom i Gimnazjalistkom: Paulinie Domańskiej, Anicie Koncewicz, Justynie
Szczygieł, Zuzannie Przybylskiej, Aleksandrze Wiercińskiej, Agnieszce Myślińskiej,
Norbertowi Dziubeła, Dawidowi Koncewicz,
- Paniom Lenie Wiercińskiej i Agnieszce Oskorip oraz Rodzicom za przygotowanie
„Listopadowej Biesiady”,
- Wszystkim Mieszkańcom i Gościom przybyłym na uroczystość.
5. Za sprzątanie Kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Chmiel Annie i Daniłów
Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Daniłów Zofię i Bożętka Beatę.

