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W Boże arodzenie mamy stanąć przed Dzieciątkiem
i kontemplować tajemnicę Boga,
który staje się człowiekiem w prostocie
i ubóstwie, ale przede wszystkim przyjąć na nowo do swego wnętrza to Dzieciątko,
które jest Chrystusem Panem, by żyć Jego życiem i starać się,
by Jego uczucia, Jego myśli, Jego czyny były naszymi uczuciami,
naszymi myślami, naszymi czynami.
Świętowanie Bożego arodzenia jest zatem pokazywaniem radości,
nowości, światła, które te arodziny wniosły w całą naszą egzystencję,
abyśmy i my byli zwiastunami radości, prawdziwej nowości,
światła Bożego dla innych.

Benedykt XVI

Drodzy Parafianie!
Życzymy, aby okres Bożego Narodzenia błogosławiła
obecność Boga! Niech serca przenika radość
z narodzin Zbawiciela, a światło Chrystusa,
płynące z Betlejem, rozjaśnia drogi Waszego życia,
niech umacnia Wasze serca nadzieją,
miłością i pokojem.
Księża Salezjanie z Polany

„ A Sło wo stało się ciałem , i zam ieszkało wśró d n as. ” (J 1 , 1 4)
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Joanna S tępniewska - laureatem ogólnopolskiego
konkursu matematycznego!
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Należy podkreślić, iż w naszej szkole odbył się
w grudniu kolejny konkurs matematyczny również
o zasięgu krajowym, z niecierpliwością czekamy na
18 października w naszej szkole odbył się jego wyniki.
Asi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
ogólnopolski konkurs matematyczny zorganizowany
przez Centrum Edukacji Szkolnej z siedzibą
Bernadetta Szkarłat
w Warszawie. Do konkursu przystąpiło 4259 uczniów
szkół podstawowych i 2727 gimnazjalistów z całej
Polski. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów szkoły
podstawowej i 2 uczniów z gimnazjum, a byli to:
z klasy IV: Sebastian Koncewicz, Kacper Podstawski,
Joanna Stępniewska, z klasy V: Arkadiusz Borzęcki,
Radosław Faran, Karolina Oskorip, Piotr Wierciński,
z klasy VI: Kamil Karciarz, Nina Smoleńska, Marta
Stępniewska oraz gimnazjaliści z klasy II: Wojciech
Borzęcki i Agnieszka Myślińska.
Uczniowie rozwiązywali 26 zadań mając na to
60 minut. Wszystkie prace konkursowe zostały wysłane
do organizatora. Tam nastapiło sprawdzenie ów prac
i 12 grudnia wyniki konkursu dotarły do naszej szkoły.
Po otwarciu koperty okazało się iż nasza uczennica
Joanna Stępniewska została laureatką konkursu
zajmując 9 miejsce w skali kraju! A uczestników
z samej klasy IV było aż 1413! Jest to wielki sukces
zarówno Asi jak i szkoły, zwłaszcza, że Asia przed
konkursem przygotowywała sie do niego, uczęszczała
w szkole na lekcje dodatkowe, na których poszerzała
swoją wiedzę z matematyki, sporo czasu poświęciła na
naukę w domu rozwiązują zadania konkursowe
i zdobywając samodzielnie wiedzę poprzez lekturę
podręcznika do matematyki.

Wizyta gościa z Kanady

z dziedziny geografii, historii i kultury tego kraju.
Szczególne podziękowania za organizację tej wizyty
Dnia 18 grudnia naszą szkołę w Polanie należą się p. Witoldowi Smoleńskiemu, który także
odwiedził p. Krzysztof (Polak z kanadyjskim zainicjował pomysł owego spotkania.
obywatelstwem), który chciał się podzielić z uczniami
Radosław Pasławski
swoim bogatym doświadczeniem na temat kultury
i obyczajów panujących w Kanadzie. Wiedzę zdobytą w
ciągu 34 letniego pobytu w tym kraju pragnął przekazać
uczniom na lekcjach angielskiego prowadzonych w tym
dniu. Okazji wysłuchania przeróżnych informacji o tym
dużym kraju dostąpiły klasy gimnazjalne oraz kl. VI SP.
Cała prezentacja odbyła się w języku angielskim,
a dowiedzieć się można było m.in. co oznacza termin
first nation, czy choćby gdzie fizycznie znajduje się
kraniec świata. Zaciekawienie ze strony uczniów było
duże, a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się
osobista opowieść z polowania na kanadyjskiego
niedźwiedzia. Spotkanie z gościem z Kanady stanowiło
dla uczniów doskonałą okazję, aby podszkolić swoje
umiejętności językowe oraz poszerzyć swoją wiedzę
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bisować, a tą zwycięską kolędą była utwór na melodię
Oj maluśki, maluśki lecz ze słowami nawiązującymi do
Polany a napisanymi kiedyś przez panią Marię Faran
babcię Asi i Marty Stępniewskich. Po niespełna trzech
godzinach rozstaliśmy się, każdy do swoich domów
oczekując na święta w gronie rodziny, natomiast
powrót do szkoły zaplanowany jest na drugiego
stycznia.
http://www. polana. 9com. pl

Wigilia szkolna

Słowo wigilia oznacza czuwanie i obchodzono ją
dawniej przed każdą uroczystością. Tak więc i nasza
społeczność szkolna wspólnie czuwała i oczekiwała na
święta Bożego Narodzenia, gromadząc się w sali
ogólnej w szkole w ostatni dzień przed przerwą
świąteczną. Po wspólnej modlitwie i odczytaniu przez
ks. Damiana Słowa Bożego z Ewangelii wg św. Łukasza
2, 1-14, ks. dyrektor uroczyście złożył wszystkim
życzenia świąteczne, a następnie każdy mógł zrobić to
samo dzieląc się przy tym opłatkiem. Stoły, starannie
udekorowane wieńcami i świecami, obłożone były
przeróżnymi smakołykami, a zaopatrzone przez
uczniów, rodziców i nauczycieli. Natomiast, podczas
biesiadowania odbył się konkurs kolęd wykonywanych
przez poszczególne klasy ze szkoły podstawowej
i gimnazjum, w którym usłyszeliśmy m.in. kolędę
Cicha noc w języku niemieckim, w wykonaniu kl. I
Gimnazjum, a także tę samą ale w języku angielskim
zaprezentowaną przez uczennice z kl. VI SP. Cały
konkurs wygrali uczniowie kl. IV SP, drugie miejsce
zajęły kl. II i III Gimnazjum, na trzecim uplasowała się
kl. VI SP a wyróżnienie przypadło kl. I SP. Oczywiście,
nie mogło być inaczej i uczniowie kl. IV SP musieli

Dawniej przed wigilią rolnik snopek wnosił
Modląc się z rodziną, bardzo Boga prosił
Aby nie zginęła wiara ojców naszych
Żeby Polska silną była, aż po wszystkie czasy.
Matko Boska nasza, Bieszczadzką nazwana
Spójrz na mapę Polski, gdzie leży Polana
Jest tam zagubiona, wśród bieszczadzkich lasów
Niech, że się doczeka trochę lepszych czasów.
Oj maluśki, maluśki, maluśki otocz nas opieką
I tych, co są blisko i tych co daleko
Żeby zgoda i miłość wszędzie panowały
Obdarz miłością Polanę, obdarz i świat cały.
li li li li laj, li laj li laj, li li li laj, li laj li laj.
Melodia tradycyjna
Słowa: p. Maria Faran

Radosław Pasławski
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
IV IEDZIELA ADWETU
1. W najbliższych dniach będziemy przeżywali uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jutro Wigilia
i potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku,
przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym
sercem. Przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że to Bóg wkracza
w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu wymiar Boży. Pamiętajmy, że Słowo, które
stało się Ciałem, jest ciągle pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze i nieustannie
uzdalnia nas do niesienia tej Dobrej Nowiny innym.
2. Liturgiczny obchód pamiątki Narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy
Świętej sprawowanej o północy z poniedziałku 24 grudnia, na wtorek 25 grudnia. Wcześniej
w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę
wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej
dłoni do kogoś pośród bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy
towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela
świata (Ewangelia według świętego Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd
i pastorałek. Pod żadnym pozorem nie podawajmy na wigilijny stół alkoholu, a tradycyjnie
zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.
Następna Msza św. o godz.11.00. W święto św. Szczepana Pierwszego Męczennika Msza. Św.
o godz. 8.00 i 11.00. Po mszach św. poświęcenie owsa.
3. Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Zakorzenione w naszej
tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste! Niech czas Bożego Narodzenia
będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy
również tych, którzy już od nas odeszli do Domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się
trudzili.
4. W tym duchu przyjdźmy też na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie
i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.
5. Ale jeszcze wcześniej w pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy
moment na pojednanie się z Bogiem i bliźnimi poprzez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi
nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie
ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem – Sprawiedliwym Sędzią. Jutro, o godz. 8.00 ostatnie
roraty. Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tej Mszy Świętej wotywnej.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Ewa Wytyczak, Ewelina Karciarz, Adam Cichoń, Adam Granat
Adam Maruszczak, Jan Stępniewski, Jan Galica, Żaneta Szczepanek.

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

