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6 grudnia
Ś więty Mikołaj , biskup
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r.
Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem
na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi.
Tak np. ułatwił zamążpójście trzem córkom zubożałego szlachcica, podrzucając im skrycie pieniądze.
Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre)
podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością
pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej
jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn I Wielki
skazał trzech młodzieńców Miry na karę śmierci za
jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne do aż tak
surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do
Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych
ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą
uratować rybaków w czasie gwałtownej burzy od
niechybnego utonięcia. Dlatego odbiera cześć również
jako patron marynarzy i rybaków. W czasie zarazy,
jaka nawiedziła także jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że
św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, zamordowanych
w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli
wypłacić należności. Św. Grzegorz I Wielki w żywocie
św. Mikołaja podaje, że w czasie prześladowania, jakie
wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana (pocz.
wieku IV) Święty został uwięziony. Uwolnił go
dopiero edykt mediolański w roku 313. Święty Mikołaj
uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym
w Nicei (325).
Po długich latach błogosławionych rządów Święty

odszedł po nagrodę do Pana 6
grudnia (stało się to między
rokiem 345 a 352). Ciało
Świętego zostało pochowane
ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9
maja tegoż roku zostało
przewiezione do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 września
1089 roku uroczyście poświęcił jego grobowiec w bazylice
wystawionej ku jego czci papież bł. Urban II.
O popularności św. Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy
piękny zwyczaj przebierania ludzi za św. Mikołaja
i rozdawanie dzieciom prezentów. Odbywa się to
w różnych formach: "Św. Mikołaj" przychodzi
w przebraniu biskupa do domów, przyjeżdża na
saniach. W sklepach przez cały już Adwent "Mikołaje"
wręczają podarki dzieciom, kupione przez rodziców.
Podobiznę Świętego opublikowano na znaczkach
pocztowych w wielu krajach. Postać św. Mikołaja
uwieczniło wielu malarzy i rzeźbiarzy.
W Polsce kult św. Mikołaja był kiedyś bardzo
popularny. Jeszcze dzisiaj pod jego wezwaniem jest aż
327 kościołów w naszej Ojczyźnie. Po św. Janie
Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest św. Mikołaj. Do najokazalszych należą
kościoły w Gdańsku i w Elblągu. Ołtarzy posiada
Święty znacznie więcej, a figur i obrazów ponad
tysiąc. Święty odbierał kult jako patron panien,
marynarzy, rybaków, dzieci, więźniów i piekarzy.
Zaliczany był do 14 Orędowników. Zanim jego
miejsce zajął św. Antoni Padewski, św. Mikołaj był
wzywany we wszystkich naglących potrzebach.

„ Przygo tujcie dro gę Pan u, pro stujcie ścieżki dla iego . ” (Łk 3, 4)
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Pasowanie na przedszkolaka w Polanie
Pasowanie to wielki dzień dla najmłodszych.
Pierwsze wystąpienie publiczne przed rodzicami
i zaproszonymi gośćmi.
Przedszkolaki z Polany miały okazję po raz pierwszy
zaprezentować się na scenie 8 listopada. I to na dużej
scenie bo w świetlicy wiejskiej!
Na swoje święto zaprosiły Wójta Gminy Czarna pana
Marcina Rogackiego, Dyrektorkę Szkoły Podstawowej
w Czarnej panią Annę Łysyganicz, Dyrektora Zespołu
Szkół Salezjańskich w Polanie Księdza Jarosława
Wnuka, Koordynator Przedszkola panią Karolinę
Smoleńską oraz wszystkich nauczycieli uczących
w przedszkolu. Z zaproszenia skorzystali pani Róża
Franczak, pan Radosław Pasławski oraz pani Dominika
Podstawska która pomagała wychowawczyni pani
Magdzie Rozczyńskiej w przygotowaniu uroczystości.
Dzieci przedstawiły wierszyki oraz piosenki nawet
w języku angielskim! Następnie złożyły przyrzeczenie,
że odtąd będą już zawsze grzeczne i uśmiechnięte ale
przed nimi przyrzeczenie złożyli także rodzice którzy
obiecali że zawsze będą kochali swoje dzieci
i poświęcali im czas.
Uroczystego pasowania dokonała pani Dyrektor Ania
Łysyganicz ale nie tradycyjnym dużym ołówkiem lecz

Zlot Hufca B ieszczadzkiego ZHP
im. W. Pola w Lesku
W dniach 18 - 19 listopada odbył się w Polanie
zlot Hufca Bieszczadzkiego z Leska w Polanie. Obecni
byli między innymi: hufce z powiatu leskiego oraz
Bieszczadzka drużyna Bartoszowa. Wszystko zaczęło
się o godzinie 17:00 przyjazdem i zakwaterowaniem
uczestników zlotu. O godzinie 17:40 odbył się apel
początkowy. O 18:00 odbyła się w naszym kościele
msza św. na
której ksiądz
wygłosił kazanie
o harcerzach. Po
mszy odbyło się
zobowiązanie
instruktorskie
złożone m.in.
przez naszego
proboszcza ks.
Stanisława Gołyźniaka. Zuchy złożyły obietnicę
zuchową a harcerze przysięgę. Po mszy wszyscy udali
się na kolację. O godz. 19:45 wszyscy zebrali się na
apelu. O godz. 20:00 wszyscy siedli wokół kominka
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kwiatem - różą ze sznurka.
Wójt gminy pan Marcin Rogacki obdarował dzieci
drobnymi upominkami. Dostały także pamiątkowe
dyplomy od wychowawczyni i prezenty od rodziców.
Przedszkolaki także miały coś dla rodziców i zaproszonych gości - piękne figurki z masy solnej na
pamiątkę pasowania.
Jak zawsze przedszkolne mamy przygotowały
wspaniały poczęstunek a gdy już wszyscy nabrali po
nim sił pani Róża Franczak prowadząca zajęcia
teatralne zaprosiła dzieci wraz z rodzicami do zabaw
integracyjnych na scenie.
Ten dzień na pewno na długo zapadnie w pamięć
naszym małym bohaterom.
Karolina Smoleńska
Koordynator Projektu

w Domu Młodzieżowym na którym harcerze i zuchy
wykazały się umiejętnością w piosenkach polskich
i zagranicznych. Harcerze i zuchy z Polany nauczyli się
piosenki pt. „W zielonym gaiczku kukała kukaczka”.
Po konkursie zuchy udały się na spanie a harcerze
zostali na ćwiczeniach musztry. O godz. 21:30 miał się
odbyć test wiedzy o Czesławie Miłoszu. Później odbyły
się wspomnienia z „Najwspanialszej zuchowej lub
harcerskiej zbiórki". Od godz. 23:00 obowiązywała
cisza nocna. Następnego dnia o godz. 7:00 zbudzono
wszystkich. A pół godziny później odbyły się zajęcia
gimnastyczne. Od godziny 7:45 do 8:30 wszyscy byli
na śniadaniu. O 8:30 odbyło się spotkanie z Leską
policją. Pan policjant opowiadał wszystkim jak był
harcerzem, jak został policjantem. Pokazał nam sprzęt
policyjny m.in.: pałkę policyjną, tarczę, hełm
z orzełkiem w koronie, i inne sprzęty. Rozdał
wszystkim drużynowym specjalne opaski odblaskowe
z napisem „Policja Lesko” a oni rozdali pozostałym
harcerzom i zuchom. Następnie wszyscy wyszli na
dwór na pokaz wypadku drogowego i pierwszej
pomocy. O godzinie 9:30 odbył się bieg harcerski
„Historia mojego hufca, wiedza harcerska”. O godz.
12:00 odbył się posiłek we własnym zakresie. O godz.
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12:45 odbył się apel końcowy na którym wręczono
dyplomy. Bieszczadzka Drużyna Bartoszowa otrzymała
aż dwa dyplomy. Zaśpiewano po harcersku „Bravo
Bravisimo’’. Od godziny 13:00 do 13:30 odbyło się
porządkowanie miejsc zakwaterowania. O godzinie
14:00 wszyscy harcerze rozjechali się do domów. Moim
zdaniem ten zlot był udany.
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Miłosz Smoleński

S potkanie z leśnikiem w przedszkolu w Polanie

Na koniec wycieczki dzieci zobaczyły jeszcze piec do
wypału drewna a pan leśnik opowiadał jak się w takim
We wtorek 22 listopada przedszkole w Polanie piecu pali i jak on działa.
Tego typu spotkania bardzo wzbogacają zajęcia
odwiedził niezwykły gość pan leśnik Jan Podraza.
Opowiadał dzieciom o lesie, o swojej pracy, dzieci przedszkolne dlatego bardzo dziękujemy panu
odpowiadały na pytania gościa i same zadawały ich leśnikowi i cieszymy się z jego wizyty.
całe mnóstwo. Dostały też wspaniałe książeczki dla
Karolina Smoleńska
małych miłośników przyrody którymi niezaprzeczalnie
Koordynator Projektu
są jak pokazało to spotkanie. Pan leśnik również dostał
„ Małe Przedszkole w Polanie od dzieci własnoręcznie przez nie wykonany prezent.
szansą
na harmonijny rozwój dzieci”
Po części teoretycznej przyszedł czas na wyjście
w prawdziwy teren do lasu! Dzieci zobaczyły w nim to
o czym usłyszały od pana Janka czyli pracę leśników
oraz dowiedziały się jak odróżniać drzewa iglaste np.
jodłę od świerka? Dowiedziały się też dlaczego las sam
rośnie, zobaczyły nasiona różnych drzew.
Wychowawczyni pani Magda skrzętnie zbierała
wszystkie leśne skarby żeby zanieść je na pamiątkę
tego ciekawego spotkania do przedszkola. Będzie
można sobie przypomnieć co zostało w głowach po tej
leśnej eskapadzie.

Konkurs plastyczny z religii
W związku z obchodami Dnia Niepodległości
w szkole w Polanie katecheta ksiądz Damian Kempa
zorganizował konkurs plastyczny, którego tematem był
plakat pt.: "Pan Jezus kochał też swoją ziemską
ojczyznę". Powstały bardzo ciekawe prace.
Na słówku w dniu 28.11 ksiądz Damian ogłosił wyniki.
I miejsce nagrodzone oceną celującą zajęła Nina
Smoleńska z klasy V, II - Oliwia Fundakowska oraz III
- Izabella Borzęcka z klasy VI.
Karolina Smoleńska
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
II IEDZIELA ADWETU
1. Dziś na wieńcu adwentowym zapłonęła druga świeca. Przypomina nie tylko, że przeżywamy
drugą niedzielę Adwentu, ale i to, że Adwent niedługo osiągnie półmetek. Przypomnijmy, że
okres Adwentu ma podwójny charakter: kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na
końcu czasów oraz przygotowuje nas do świąt Bożego Narodzenia, podczas których czcimy
pierwsze przyjście Chrystusa,
2. W czwartek przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja,
wybrana od wieków, by stać się Matką Syna Bożego, na mocy Jego zasług została poczęta bez
grzechu pierworodnego. Uciekając się pod Jej obronę, prośmy o zachowanie czystości naszych
serc, wszak to o ludziach czystego serca Jezus powiedział, że będą oglądać Boga. Zbierane
w tym dniu ofiary przeznaczone zostaną na budujące się kościoły w Polsce. Msza św. szkolna
o godz. 9:00 na której zostaną wręczone medaliki dzieciom przygotowujących się do I Komunii
św.
3. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” PaniomŁ Szczygieł Agnieszce
i Faran Annie. Na przyszły tydzień zapraszamy PanieŁ Koncewicz Grażynę i Koncewicz
Lucynę.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• we wtorek, 6 grudnia – święty Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który podbił
serca wiernych w Mirze Licyjskiej nie tylko gorliwością duszpasterską, ale także troską o ich
sprawy materialne;
• w środę, 7 grudnia – święty Ambroży. Żył w IV wieku, był wybitnym biskupem Mediolanu,
wspaniałym nauczycielem, który skutecznie zwalczał błędy arian. Prośmy, by jego
orędownictwo było umocnieniem dla profesorów i wykładowców teologii. Święty Ambroży
jest też patronem pszczelarzy. Delektując się miodem, dziękujmy Bogu za tak wspaniały dar
i prośmy o błogosławieństwo dla wszystkich pszczelarzy.
• w piątek, 9 grudnia – święty Jan Diego. Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest.
9 grudnia 1531 roku na jednym ze wzgórz Meksyku objawiła mu się Maryja w znanym
i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Barbara Dobrowolska, Barbara Froń, Barbara Korżyk, Barbara Michno,
Barbara Konopka, Barbara Dzik, Krystian Domański, Marcin Hermanowicz,
Wiesław Caban, Wiesław Krakowski.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 16:00
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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