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Ś w. Rafał - człowiek niezwykły

W życiu świętego Rafała Kalinowskiego widać
szereg bardzo ciekawych splotów: dobrobyt, zasobność
i bieda, kariera ludzka, materialna i duchowość,
trudności w wierze, wahania (ateizm!) i nawrócenie,
życie wiarą, coraz intensywniejsze życie dla ludzi i dla
Boga.

postępu a nie dekadencji, bezpieczeństwa a nie
zagrożeń, musi wrócić do Boga, przypomnieć sobie
o Nadprzyrodzoności i na 10 Bożych Przykazaniach
opierać postęp.

Kościół musi zachować swą tożsamość, jeśli chce
wzrastać. Biskup, Ksiądz i Zakonnik, każdy
I co najdziwniejsze, że to miłość do Ojczyzny pchnęła chrześcijanin, musi zachować swą tożsamość, jeśli chce
go w szeregi powstańców, zrezygnował z dobrobytu spełnić w dzisiejszym świecie swoją twórczą rolę. Nie
i wygody, wybierając poniewierkę, prześladowania, możemy udawać, że jesteśmy kimś innym.
głód. Ale to wtedy dociera do Pana Boga a Pan Bóg
dociera do niego.
Wszyscy widzimy jak chore, pełne zawiści i nienawiści
jest życie polityczne w naszym kraju. Zdrowym
Dzisiaj trzeba przypominać o godności człowieka przejawem jest to, że jesteśmy zniesmaczeni
i narodu, mówić o miłości, życzliwości między ludźmi, i potępiamy ambicjonalne, nastawienie na własną
ale budzić też miłość do Ojczyzny, zdrowy patriotyzm, korzyść zachowania ludzi, którzy powinni sobą
bo bez kultury we wzajemnych relacjach, bez uosabiać kulturę bycia i troskę o dobro społeczne,
społecznej, ofiarnej miłości, bez bezinteresownej pracy, o Ojczyznę, jej ład i rozwój.
bez poświęceń, puste będą słowa i deklaracje polityków
i działaczy społecznych.
Jeśli nie zrozumiemy, że egoizm i pycha są
największymi wrogami rozwoju osoby i że to one burzą
Nie, nie jest łatwo mówić o Bogu, nie jest łatwo relacje człowieka z Bogiem i ludźmi, to nie zmienimy
uwierzyć i zachować wiarę, nie jest łatwą sprawą dobra niczego. Potrzebne, konieczne jest nawrócenie. Stałe,
modlitwa, ale jest sprawą niezwykłej wagi wiara i życie codzienne nawrócenie, potrzebny jest wysiłek
według wiary, modlitwa i ciągłe szukania Boga, i ciągły oczyszczania sumień i pomoc wspólnoty, grupy,
wysiłek posłuszeństwa sumieniu [...]
rodziny, parafii w dotarciu do prawdy o nas samych
podtrzymująca na drodze wierności Bożym
Współczesny świat potrzebuje jasnego przypominania przykazaniom.
zasad, potrzebuje zdecydowanego opowiedzenia się za
prawem Boga do obecności w naszym życiu osobistym,
Abp JózefMichalik
codziennym, ale także w życiu narodów, państw
i w praktykach nowej cywilizacji [...] jeśli ta ma
przetrwać i stać się cywilizacją życia a nie śmierci,

„ Pan m o im dziedzictwem i przezn aczen iem , to On m ó j lo s zabezpiecza. ”

(Ps 1 6, 5)
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Obchody Dnia Niepodległości w Polanie
1 1 . 1 1 . 201 2

11 listopada to wielkie święto i takim powinno
być dla każdego Polaka. Dzień Niepodległości o którym
staramy się zawsze w Polanie pamiętać. Tę pamięć
trzeba przekazywać młodszemu pokoleniu i starać się ją
zawsze pielęgnować. Tegoroczne obchody zbiegły się
z oficjalnym zakończeniem projektu „Ocalić od
zapomnienia - pozostawić po
sobie ślad”. Uroczysta Msza
Święta była koncelebrowana
przez ks. proboszcza
Stanisława Gołyźniaka oraz
ks. dyrektora Jarosława
Wnuka. Nie mogło na niej
zabraknąć sztandaru Zespołu
Szkół Salezjańskich w
Polanie, który wprowadzili
Norbert Dziubeła, Agnieszka
Myślińska i Ola Wiercińska.
Dary do ołtarza przyniosły
reprezentantki polańskiej
drużyny zuchowej: Karolina Oskorip i Marta
Stępniewska. Na Mszy Świętej byli obecni także
harcerze oraz reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polanie w pięknych, wyjściowych mundurach.
Swoją obecnością zaszczyciły nas pani Lucyna
Sobańska wiceprezes Fundacji Bieszczadzkiej i pani
Teresa Karabanowska skarbnik gminy Czarna.
Po Mszy Świętej odmawiając różaniec za zmarłych
udaliśmy się w procesji na teren dawnego placu
kościelnego gdzie strażacy OSP Polana odczytali Apel
Poległych a delegacje mieszkańców Polany, Urzędu
Gminy Czarna, Fundacji Bieszczadzkiej oraz harcerzy
i szkoła w Polanie złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce w świetlicy
wiejskiej. Najpierw odbyła się przepiękna akademia
z udziałem dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz
dorosłych.
Następnie byliśmy świadkami finału konkursu: „Polana.
Ocalić od zapomnienia – pozostawić po sobie ślad”
organizowanego w ramach konkursu dzięki dotacji
z programu „Działaj Lokalnie”. Pan Andrzej Majewski
odpowiedzialny za przeprowadzenie tego historycznego
konkursu o Polanie wcześniej w ramach szkolnych
eliminacji wyłonił zwycięzcę szkoły podstawowej
którym została Marta Stępniewska oraz zwycięzcę
gimnazjum którym został Miłosz Smoleński. II miejsce
w podstawówce zajęła Nina Smoleńska, a III Asia
Stępniewska. W gimnazjum odpowiednio - II miejsce
Zuzia Przybylska, III - Norbert Dziubeła.
W świetlicy w pojedynku mistrzów zmagali się najlepsi
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Marta i Miłosz a tytuł Mistrza Zespołu Szkół
Salezjańskich otrzymał Miłosz Smoleński.
Wszyscy laureaci konkursu dostali pamiątkowe
dyplomy i wspaniałe nagrody książkowe.
W ramach projektu „Ocalić od zapomnieniapozostawić po sobie ślad” przeprowadzony był również
konkurs plastyczny który zorganizowała pani Hanna
Myślińska.
Dzieci spotykały się na plenerach malarskich gdzie pod
czujnym okiem pani Hani
wykonywały wspaniałe prace
plastyczne. Część z nich
powstała też na zajęciach
plastycznych w szkole. Pani
Dominika Podstawska w
imieniu
pani
Hanny
Myślińskiej przekazała zwycięzcom nagrody. W podstawówce I miejsce zajęła
Karolina Oskorip, II Sebastian
Koncewicz, III - Asia
Stępniewska,
wyróżnienie
Zosia Myślińska, Wika
Borzęcka.
W gimnazjum I miejsce zajął Patryk Koncewicz, II Ola Wiercińska, III Wojtek Borzęcki, wyróżnienie Izabela Borzęcka, Dawid Koncewicz.
Obydwa konkursy były częścią projektu „Ocalić od
zapomnienia - pozostawić po sobie ślad”
Był to konkurs grantowy w ramach Programu
„DZIAŁAJ LOKALNIE VII” Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Projekt finansowany był ze środków
Programu „Działaj Lokalnie VII” oraz Funduszu Grupy
Partnerskiej „Zielone Bieszczady” utworzonego ze
środków gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Ustrzyki
Dolne, Zagórz, Solina. Prócz konkursów w ramach
projektu ksiądz Damian nagrodził także laureatów
jeszcze jednego konkursu historycznego przeprowadzonego w szkole. Był to konkurs organizowany w roku
Piotra Skargi ogłoszonym przez Sejm Polski w 400
rocznicę jego śmierci, która przypada właśnie w roku
2012. I miejsce zajął Miłosz Smoleński, II Ola
Wiercińska, III Witold Michno, IV Norbert Dziubeła.
Urzeczona akademią i całymi obchodami Święta
Niepodległości głos zabrała pani Lucyna Sobańska
koordynator Programu Działaj Lokalnie na naszym
terenie.
Powiedziała, że będąc w Polanie już kolejny raz jest
zachwycona organizacją obchodów 11 listopada
w naszej wsi. Stwierdziła, że to piękne w dzisiejszych
czasach iż przekazujemy młodzieży wartości
patriotyczne i uczymy miłości do naszej Ojczyzny.
Po zmaganiach konkursowych nadszedł czas na
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posilenie się domowym ciastem z kawą i herbatą.
Wreszcie można też było obejrzeć wspaniałą wystawę
fotograficzną pt.: „Polana jaka była jaka jest”
przygotowaną przez panią Hannę Myślińską przy
ogromnej pomocy pani Marii Faran w ramach projektu
„Ocalić od zapomnienia”. Wystawa pokazująca
współczesne i archiwalne zdjęcia Polany i jej
mieszkańców wzbudziła spore zainteresowanie tak
samo jak przygotowana przez pana Witolda
Smoleńskiego i panią Marię Faran oraz dawnych
i obecnych mieszkańców historyczna mapa „Śladami
przodków” pokazująca zabudowania dawnych
mieszkańców Polany.
Ta uroczystość nie mogłaby się tak wspaniale udać bez
pomocy wielu osób. Za ogromne zaangażowanie
dziękujemy:
- Księżom Salezjanom za uroczystą i intencyjną
mszę oraz wszelką pomoc w realizacji uroczystości,
- Panu Andrzejowi Majewskiemu za przygotowanie
uroczystości i jej poprowadzenie,
- Wójtowi gminy Czarna panu Marcinowi Rogackiemu
i pracownikom Urzędu Gminy Czarna zwłaszcza
Paniom Teresie Karabanowskiej, Iwonie Michalewskiej
i Urszuli Pisarskiej - Plezia za wsparcie i pomoc
w realizacji projektu „Ocalić od zapomnienia
pozostawić po sobie ślad”,
- Paniom: Marii Faran, Annie Rzeszowskiej i Annie
Stępniewskiej za przygotowanie całej inscenizacji,
- Paniom: Annie Rzeszowskiej, Czesławie Gazda
i Lidii Wiercińskiej za przygotowanie dekoracji
scenicznych,
- Pani Hannie Myślińskiej za przygotowanie wystawy
fotograficznej wraz z konkursowymi pracami uczniów
naszej szkoły,
- Panu Witoldowi Smoleńskiemu za przygotowanie
historycznej mapy,
- wszystkim, którzy brali udział w realizacji
projektu: „Ocalić od zapomnienia ― pozostawić po
sobie ślad”,
- Strażakom OSP Polana za wspólne poprowadzenie
apelu,
- pocztowi sztandarowemu Zespołu Szkół
Salezjańskich w Polanie,
- pani Bernadecie Szkarłat za przygotowanie plakatów
i dyplomów oraz ich wydruk,
- całemu zespołowi biorącemu udział w akademii:
Paniom: Annie Rzeszowskiej, Annie Stępniewskiej,
Marceli Ostrowskiej,
- gimnazjalistom: Justynie Szczygieł, Zuzi
Przybylskiej,
Oli Wiercińskiej,
Norbertowi
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Dziubeła,
Dawidowi
Koncewicz, Miłoszowi
Smoleńskiemu i Michałowi Rzeszowskiemu oraz
uczniom klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej: Asi
Stępniewskiej, Kacprowi Podstawskiemu, Zosi
Myślińskiej, Wiki Borzęckiej, Sebastianowi Koncewicz,
Oli Oskorip oraz Irence Zięba z klasy szóstej,
- rodzicom - Lidii Wiercińskiej, Agnieszce Oskorip za
przygotowanie poczęstunku oraz za upieczenie ciast
Lidii Wiercińskiej, Agnieszce Oskorip, Agacie
Hermanowicz, Danucie Maj, Grażynie Borzęckiej, Lesi
Zięba, Małgorzacie Majewskiej, Agnieszce Myślińskiej,
- wszystkim mieszkańcom i gościom przybyłym na
naszą uroczystość.
http://www. polana. 9com. pl

Karolina Smoleńska

4

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

Wśród Nas nr 47/2012

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII IEDZIELA ZWYKŁA

1. Uświadomienie sobie dziś w słowie Pańskim faktu przemijania niech zmieni naszą perspektywę
i nauczy dalekowzroczności sięgającej aż w wieczność.
2. Niedzielę dzisiejszą przeżywamy, jako Dzień modlitw za Polonię Zagraniczną. Pamiętajmy o tej
ważnej intencji.
3. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Chrystusa Króla, która kończy rok
liturgiczny. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej.
4. Od poniedziałku rozpoczynamy dalsze prace przy nowym kościele.
5. W sobotę 24 dzień miesiąca, wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, zapraszam
na nabożeństwo w czasie którego będziemy dziękować i składać prośby do Wspomożycielki.
6. Za sprzątanie kościoła składam serdeczne Bóg zapłać Paniom: Wiercińskiej Lenie
i Myślińskiej Annie. Na przyszły tydzień zapraszam Panie: Zięba Aleksandra i Tarnawska
Bożena.
W TYM TYGODIU PATROUJĄ AM:
• w poniedziałek, 19 listopada – błogosławiona Salomea. Żyła w XIII wieku. Swoje oddanie
wyłącznie Bogu potwierdziła decyzją o dziewiczym małżeństwie. Ostatnie lata życia spędziła
w klasztorze w Skale;
• we wtorek, 20 listopada – święty Rafał Kalinowski, powstaniec styczniowy, zesłaniec syberyjski.
Po odzyskaniu wolności wstąpił do Karmelu, któremu nadał impuls do rozwoju;
• w środę, 21 listopada – Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Tradycja mówi, że gdy Maryja
miała trzy lata, rodzice: święty Joachim i święta Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu
świętego Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla
uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV na Zachodzie
obchodzono specjalne święto. Dziś wspominając tamto Ofiarowanie, powinniśmy odnawiać
w sobie pragnienie poświęcania się Bogu i szukania Jego woli;
• w czwartek, 22 listopada – święta Cecylia, męczennica z III wieku, patronka śpiewu kościelnego;
• w sobotę, 24 listopada – święty Andrzej Dung-Lac i jego towarzysze – męczennicy wietnamscy
z XIX wieku.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 17:00.
Janusz Froń, Janusz Szczygieł, Cecylia Kania.
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