
  Słowa Jezusa, że jesteśmy światłem świata, warto 
odczytać w kontekście innej Jego wypowiedzi: Ja jestem 
światłością świata. kto idzie za Mną, nie będzie chodził  
w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J 8, 12). Po 
pierwsze, jesteśmy światłem, o ile idziemy za Jezusem, 
tzn. jesteśmy Jego naśladowcami, uczniami. Po drugie, im 
bardziej realizujemy powołanie do bycia uczniami, tym 
bardziej upodabniamy się do Mistrza i tak jak On może-
my stać się światłością, która świeci Jego blaskiem. On 
chce, abyśmy objawiali Go całemu światu, ale nie zapo-
minajmy, że jest to zadanie bardzo trudne, wymagające 
ciągłego nawracania się. W przeciwnym razie Jego świa-
tłość nie będzie mogła ujawnić naszych dobrych czynów, 
a jedynie naszą słabość i niewierność. 

 Panie Jezu, prawdziwa Światłości, wskazuj nam 
drogę, którą mamy iść, i pomagaj nam dawać na niej 
świadectwo o Tobie. 

Stać się światłością 

5 luty 2017 r.  
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Hej kolęda, kolęda!Hej kolęda, kolęda!  

 Na szczęście, na zdro-
wie, na ten Nowy Rok aby 
Wam się zrodziła kapusta  
i groch…. życzyliśmy już po 
raz siódmy w polańskich do-
mach w ramach dorocznej 
kolędy chóru parafialnego  
i scholi oraz sympatyków, bo 
często wspierają nas nasi 
sympatycy. W tym roku byli 
to absolwenci naszej szkoły. 
Kolędowaliśmy przez dwa dni 
15 i 28 stycznia. W tym roku 

po raz pierwszy dotarliśmy  
z kolędą do państwa Myśliń-
skich gdzie było naprawdę 
pod górę! 
Jak zwykle spotkaliśmy się  
z bardzo ciepłym przyjęciem 
za co bardzo bardzo Państwu 
dziękujemy. Jesteśmy także 
ogromnie wdzięczni za zebra-
ne ofiary. W tym roku zebrali-
śmy rekordową sumę 2870 zł 
która będzie zgodnie  
z wcześniejszymi zapowie-

dziami przeznaczona na dofi-
nansowanie budowy przyko-
ścielnego parkingu. 
Na co zostały przeznaczone 
pieniądze zebrane w ubie-
głych latach wyszczególnili-
śmy  
w kartkach z życzeniami i po-
dziękowaniami które roznosi-
liśmy po domach. Jeżeli ktoś 
nie ma takiej kartki a jest za-
interesowany tematem odsy-
łam do archiwalnych nume-

 6  stycznia w święto 
Objawienia Pańskiego zwane 
potocznie świętem Trzech 
króli wzorem lat ubiegłych 
pod świetlicą wiejską w Pola-
nie zebrał się tak bardzo popu-
larny w ostatnich latach w ca-
łej Polsce orszak Trzech Króli. 
W role tych najważniejszych 
bohaterów tego dnia wcielili 
się panowie Bogdan Siedlecki, 
Tadeusz Michno i sołtys wsi 
Polana Władysław Wierciński. 
Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć dzieci z polańskiej szkoły 
jako wdzięcznych aniołków  
i pastuszków. 
Mimo siarczystego mrozu or-
szakowi towarzyszył ze śpie-
wem kolęd, gitarą i akordeo-
nem chór parafialny. 
I tak ze śpiewem na ustach 
orszak przeszedł spod świetli-
cy do kościoła gdzie Trzej 
Królowie złożyli dary dzie-
ciątku Jezus w żłóbku. 
Wówczas rozpoczęła się Msza 
święta a była to Msza szcze-
gólna. Tego dnia bowiem Pań-
stwo Józefa i Michał Krakow-
scy obchodzili złote gody czy-
li 50 lecie zawarcia sakramen-

talnego związku małżeńskie-
go. 
Ksiądz Proboszcz poprosił 
szanownych jubilatów o zaję-
cie miejsc na środku kościoła 
przy udekorowanych klęczni-
kach. 
W liturgię słowa włączyły się 
dzieci państwa Krakowskich, 
Elżbieta Oliwko i Artur Kra-
kowski czytając czytania oraz 
siostrzenica Barbara Michno 
śpiewając aklamację do psal-
mu. 
Śpiew prowadził chór para-
fialny z towarzyszeniem in-
strumentów. 
W kazaniu ksiądz Damian 
Kempa podkreślił, że tak dłu-
go trwające mimo różnych 
zawirowań życiowych mał-
żeństwo to piękny wzór dla 
pozostałych zwłaszcza mło-
dych małżeństw wśród któ-
rych tak dużo dziś rozwodów 
a także dla tych którzy na ślub 
kościelny nie mogą się jakoś 
zdecydować. 
Po uroczystej Mszy przyszedł 
czas na życzenia noworoczne 
dla parafian autorstwa pani 
Marii Faran przeczytane przez 

Witka Michno oraz życzenia 
od księdza proboszcza Stani-
sława Gołyźniaka i wspólne 
podzielenie się opłatkiem. 
Szczególne podziękowanie za 
organizację orszaku należą się 
księżom salezjanom z Polany, 
pani Marii Faran, panom Bog-
danowi Siedleckiemu, Tadeu-
szowi Michno, Władysławowi 
Wiercińskiemu, uczniom po-
lańskiej podstawówki: Małgo-
si Michno, Emilce Caban, 
Amelce Pisarskiej i Kindze 
Borzęckiej oraz chórowi para-
fialnemu z jego kierownikiem 
ks. Damianem Kempą. 
 

Karolina Smoleńska 
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Filmowy Klub Dyskusyjny zapraszaFilmowy Klub Dyskusyjny zaprasza  

 Filmowy Klub Dys-
kusyjny serdecznie zaprasza 
na film pt. „Doonby. Każdy 
jest kimś”. Film  kategorii 
dramat psychologiczny, rok 
produkcji 2013, produkcja 
USA, Irlandia. Scenariusz  
i reżyseria Peter Mackenzie. 
Czas trwania 97 min. W ro-
lach głównych: John Schnei-
der, Joe Estevez, Robert Davi 
Sam Doonby, tajemniczy  
i przystojny włóczęga, poja-
wia się znikąd w małym mia-
steczku. Jego pojawienie wy-
wołuje różne niezwykłe zda-
rzenia i zmienia życie wielu 
ludzi. Zatrudnia się w barze – 
centrum życia lokalnej spo-
łeczności i szybko zyskuje 
sobie sympatię ludzi. Wsku-
tek kilku sytuacji staje się też 
ich bohaterem. W między-

czasie zakochuje się z od-
wzajemnieniem w młodej, 
przebojowej dziewczynie.  
I nagle ... tak jak niespodzie-
wanie się pojawił, niespo-
dziewanie znika, a wtedy 
mieszkańcy miasteczka za-
czynają zdawać sobie sprawę 
z tego, jak wielkie znaczenie 
może mieć obecność lub brak 
jednej osoby. Współczesna 
historia Sama przeplata się  
z opowieścią sprzed 40 lat  
o jego matce, która zachodzi 
w niechcianą ciążę i decydu-
je się na aborcję. Jest to mo-
ment, kiedy Sam znika z hi-
storii współczesnej, gdyż tak 
naprawdę to nigdy go tam 
nie było. Co to znaczy dla 
mieszkańców miasta? Jak 
zmieni się ich życie? Jak po-
toczą się losy bohaterów? 

"Doonby. Każdy jest Kimś" 
to mocny głos za życiem. 
Twórcy filmu nie koncentru-
ją się na kilkutygodniowej, 
anonimowej ofierze aborcji, 
ale czynią bohaterem doro-
słego człowieka, któremu 
aborcja skradła jego własne, 
całe, pełnowartościowe ży-
cie.  
Smaczku filmowi dodaje 
fakt, że epizodyczną rolę za-
grała w nim Norma 
McCorvey, która w począt-
kach lat 70. XX wieku jak 
nikt inny przyczyniła się do 
legalizacji w Stanach Zjedno-
czonych aborcji na życzenie, 
a obecnie jest działaczką ru-
chów pro-life.    
   

Serdecznie zapraszam 
Bogdan Siedlecki 

Mamy kolejny sukces!Mamy kolejny sukces!  

rów gazetki parafialnej Wśród 
Nas gdzie co roku drukujemy 
rozliczenie kolędy. Do zoba-
czenia za rok! 

Karolina Smoleńska 

 

 Do naszej szkoły dotarła 

radosna wiadomość. Joanna 

Stępniewska otrzymała tytuł 

laureata w Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Matematycznej 

Olimpus. Asia startowała w tej 

olimpiadzie w sesji jesiennej 

obecnego roku szkolnego. Zada-

nia do olimpiady przygotowywa-

ne były przez wykwalifikowaną 

kadrę pedagogiczną, pracującą  

w szkolnictwie od wielu lat. 

Olimpiada z matematyki zawie-

rała zadania o różnym stopniu 

trudności. Dzięki tej konkurso-

wej formie pracy uczniowie roz-

wijają swoje umiejętności mate-

matyczne, sprawdzają wiedzę  

i zdolność logicznego myślenia.  

 Obecnie czekamy na ko-

lejne wyniki olimpiady, która 

odbyła się w sesji zimowej. 

Bernadetta Szkarłat 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole 
Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspól-
nota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem 
Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą mi-
łością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej 
wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym 
i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest 
ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy 
stać się świadkami Chrystusa w świecie. 

2. 2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Naj-
świętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 ro-
ku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, 
Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Sou-
birous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia 
znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas 
osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy 
oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany 
kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń 
i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego 
we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzy-
mi z całego świata. 

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego 
Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia po-
stawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpią-
cych i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy 
bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współcze-
sny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym 
kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych 
będziemy sprawowali o godz. 8.00. Serdecznie proszę o pomoc 
wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do 
naszej świątyni. 

4. W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy 
się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problema-
mi. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. 
Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomo-
cy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wie-
le serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, 
a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi. 


