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„„ CChhęęttnniiee zznnoośś wwaaddyy iinnnnyycchh ,, jjeeśśllii cchhcceesszz,, aabbyy iinnnnii zznnoossiillii ttwwoojjee.. ”” ((ŚŚww.. JJaann BBoossccoo))

Czytania z niedzieli
- Iz 6, 1-2a. 3-8,
- Ps 138, 1-2a. 2bc-3. 4-5.7c-8,
- 1 Kor 15, 1-11 ,
- Mt 4, 19,
- Łk 5, 1-11 .

FFrraanncciisszzkkaanniinn zz SSSS ..
PPrraawwddzziiwwaa hhiissttoorriiaa GGeerreeoonnaa GGoollddmmaannaa OOFFMM

Ksiądz Goldmann
opowiada o własnych,
nieprawdopodobnych
wojennych przeżyciach,
o tym, jak wielokrotnie
unikał niemal pewnej
śmierci oraz o diabelskim
prześladowaniu, jakie
dotykało jego i innych
żołnierzy - katolików
z powodu ich wiary.
Z opowieści tej wyłania
się wyjątkowe świade-
ctwo o dziełach Bożej

Opatrzności i nieśmiertelnej mocy miłości, modlitwy,
wiary i ofiary.

Autor: Gereon Goldmann OFM
Wydawca: Polwen Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne

JJaakk pprrzzeeggnnaaćć nnuuddęę--ppaasskkuuddęę..
PPoorraaddnniikk ddllaa zziieewwaajj ąąccyycchh ddzziieeccii

Dzięki kolejnemu
poradnikowi mądrych
skrzatów, dzieci
dowiedzą się, jak
zwyciężyć nudę-
paskudę, bo przecież
nikt z nas nie lubi,
kiedy ona się pojawia.
Czasami to się jednak
po prostu zdarza. Tę
książkę warto
przeczytać wspólnie z dzieckiem i potraktować jako
punkt wyjścia do rozmowy. Nuda-paskuda nie ma
wtedy żadnych szans!

Ilustracje: R. W. Alley
Wydawca: Edycja św. Pawła

„ Pójdźcie za Mną,
a uczynię was rybakami ludzi. ”

Mt 4, 19

FFEERRIIEE ZZIIMMOOWWEE -- WWAARRTTOO PPOOCCZZYYTTAAĆĆ!!
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OObbóózz hhaarrcceerrsskkii ww PPoollaanniiee

W dniach 25-27 stycznia miał miejsce w Polanie
zlot harcerski. Uczestniczyli w nim harcerze młodsi
i starsi z Polany oraz starsi druhowie z Przemyśla
w składzie: oboźny Tomasz Tomków, ćwik Maciej
Bienia, Piotr Laskowski, oraz druhowie Michał i Paweł
a także druhny Ula Ustrzycka i Kasia Łaba. Nasz obóz
rozpoczął się apelem około godziny 19.00. W dalszej
części harcerze udali się na kolację i tam druhowie
z Przemyśla nauczyli nas modlitwy śpiewanej przed
posiłkiem. Po kolacji każdy miał chwilę wolnego czasu.
Około godz. 20.30 przy kominku w pełnym
umundurowaniu spotkaliśmy się. W środku kręgu
zapaliliśmy świeczki. Potem
opowiadaliśmy o swoich
drużynach jak funkcjonują i
od kiedy istnieją. Następnie
w krąg poszła świeczka a
każdy jak chciał opowiadał
coś o sobie. Przygrywały
nam do tego liczne piosenki
harcerskie. Wśród nich
znalazły się: „ Major
Ponury” jak się później
okazało pieśń drużyny z
Przemyśla. Innymi z nich
były: „ Whisky” na rytm, której druhowie i druhny
z Przemyśla włączyli inne min. „ Stokrotka rosła polna”
i „ Deszcze niespokojne”. Nasi harcerze chętnie
śpiewali. Po zakończonym spotkaniu została puszczona
w krąg iskierka. Po niej odbyła się musztra. Oboźny
wytłumaczył nam w praktyce i teorii podstawowe
zasady musztry. Niektórzy nie słuchając co się dzieje
musieli pompować albo robić przysiady. Mimo, że było
zimno każdy wytrzymał do końca. Wówczas to
podzielono nas na 3 patrole po 5 osób. W skład
1 patrolu o nazwie „ Kamienie” weszli: Iza Borzęcka,
Patryk Koncewicz, Norbert Dziubeła, Miłosz Smoleński
i Kamil Oliwko. W skład 2 „ Ogórki” weszli: Hubert
Faran, Darek Oskorip, Wiktoria Borzęcka, Ola Oskorip
i Sebastian Koncewicz. W skład 3 „ Chytre lisy” weszli:
Wojtek Borzęcki, Michał Rzeszowski, Marta
Stępniewska, Nina Smoleńska i Karolina Oskorip. Po
zakończonych ćwiczenia odśpiewaliśmy hymn Związku
Harcerstwa Polskiego i modlitwę harcerską. Kiedy
pierwszy dzień dobiegł końca każdy poszedł się umyć
i spać . Przez cały obóz od 23.00 do 7.00 obowiązywała
cisz nocna. Następnego dnia o godz. 7.00 obudziła
wszystkich trąbka. 1 5 minut później odbyła się zaprawa
i gimnastyka poranna. Po jej zakończeniu wszyscy udali
się na śniadanie. Następnie odbył się apel po którym

wszyscy się spakowali i udali na dalsze zajęcia. Druhny
Kasia i Ula wyjaśniły nam alfabet Morse’a . Każdemu
myślę, że podobał się ten alfabet a często bardzo się
przydaje. W dalszej części druhny wyjaśniły nam
symbole krzyża harcerskiego i lilijki oraz przepytały nas
z 10 praw harcerskich. Wszystkim poszło dobrze. Po
skończeniu zajęć nadszedł czas na inne zajęcia oraz
marsz w terenie. Myślę, że najbardziej podobała się
wszystkim zabawa w paintbala. Następnie poszczególne
patrole udały się na marsz. Trzeba było znaleźć
wskazówki na śniegu, lub też te ułożone z kamieni
i gałęzi. Koło domostwa państwa Zatwarnickich
w starej łodzi były ukryte wskazówki pisane Morsem.
Trzeba było je odgadnąć. Gdy wszyscy skapowali o co

chodzi poszli w dalszą
drogę by znaleźć
pozostałych druhów. Kiedy
dotarliśmy na miejsce druh
Michał pokazał nam
kompas, busolę i mapę.
Wyjaśnił przy tym jak
można odczytać kierunki
świata i je wyznaczyć.
W tym czasie wszyscy byli
już głodni i spragnieni.
Szczęście, że pani Anna
Daniłów zgodziła się

ugotować obiad. Po sytym posiłku, który wszystkim
smakował udaliśmy na Rosolin na dalszą część zabawy.
Tym razem czekały na nas większe wyzwania.
Musieliśmy dostać się na drugi brzeg potoku. Żeby
wszystko poszło sprawnie każdy po raz lub dwa zjechał
po linie na drugi brzeg. Mimo, że było bardzo stromo
nikt się nie bał a poza tym na dole czekały na nas
2 osoby. W tym samym czasie harcerze zbudowali
noszę i rozpalili ognisko. Kiedy zaczęło robić się
ciemno a mrok spowił Polanę wróciliśmy z całym
sprzętem niesionym na noszach do Domu
Młodzieżowego. Każdy patrol miał około godzinę aby
wymyślić historię powstania totemu i zaśpiewać o nim.
Po przybyciu na ognisko patrole przedstawiły to co
zrobiły. Następnie każdy mógł wypowiedzieć się na
temat tego co mu się najbardziej podobało na obozie.
Odpowiedzi były nieraz zaskakujące. Po tym harcerze
przemyscy pokazali nam na zdjęciach historię swojej
drużyny i jej działania w poszczególnych latach. Po tym
druhny Kasia i Ula zaskoczyły nas swym graniem na
gitarze i wspaniałym śpiewem. Po piosenkach przyszedł
czas by znów iskierka poszła w krąg. Później nastąpił
kolejny apel i odśpiewanie hymnu i modlitwy
harcerskiej . Każdy przed pójściem spać miał skorzystać
z toalety wieczornej i położyć się spać. Następnego dnia
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każdy wstał o 7.00 ale pobudka była o 8.00. O 9.00
zjedliśmy śniadanie . Przez cały czas trwania obozu
patrole miały swoje dyżury. O godz. 1 0.30 odbył się
apel końcowy obozu oraz podziękowania za jego
organizację. O godz. 11 .00 w naszym kościele odbyła
się msza św. na którą poszli harcerze. Po mszy
rozpoczęło się pakowanie i powolny wyjazd do domów.
Moim zdaniem ten obóz był wspaniały i zachęcam do
uczestniczenia w podobnych. Temu kto nie jest
harcerzem daję radę by nim został bo harcerstwo to
jedna wielka przygoda życia a także służba Bogu
i Polsce.

Miłosz Smoleński

Bieszczadzka Drużyna Bartoszowa w Polanie

�ie czyńcie skautingu zbyt łatwym. . .
Stawiajcie wyzwania!

Jan Paweł II

OObbcchhooddyy ddnniiaa śśww.. JJaannaa BBoosskkoo

31 stycznia świętowaliśmy dzień patrona szkół
salezjańskich gromadząc się wspólnie na Mszy św.
a następnie na świetlicy w Polanie. Owa data związana
jest z dniem śmierci św. Jana Bosko, która przypada na
31 stycznia 1888 roku. Jan Bosko prowadził bardzo
pracowite życie, które skupiało się na nauczaniu
i katechizowaniu młodzieży w swoim Oratorium,
a wynikało to z troski o sytuację materialną i duchową
swoich bliźnich. Celem działań wychowawczych
księdza Bosko było stworzenie dla swoich
podopiecznych domu rodzinnego na wzór Oratorium na
Valdocco, gdzie gromadzili się na wspólnych zabawach
i nauce chłopcy różnych wyznań. Jako patron młodzieży
św. Jan Bosko kochał ją pragnąc, aby stali się oni
wzorowymi obywatelami swojej ojczyzny i wiernymi
członkami Kościoła.

Jak co roku tego dnia, w naszej społeczności
lokalnej organizowane są gry i turnieje dla jej
mieszkańców. Tym razem zorganizowana została gra
Tombola, w której należało trafić rząd trzech, bądź
pięciu cyfr na swoim kartkach, a także w finałowej
rundzie wszystkich piętnastu cyfr, losowanych przez
uczniów i uczennice klasy VI SP. Po upływie półtorej
godziny wyłoniony został zwycięzca nagrody głównej –
Jakub Wytyczak z kl. I Gimnazjum, otrzymując
słuchawki do odtwarzacza MP3. Niewiele było osób
nienagrodzonych w tej grze, gdyż nagród było

mnóstwo, a ich hojnymi fundatorami byli nasi księża
Salezjanie oraz działająca przy szkole Rada Rodziców,
którym to należą się za to serdeczne podziękowania.
Wyrazy uznania należy także skierować do p. Anny
Stępniewskiej za czuwanie nad organizacją śniadania,
rodziców, którzy starannie przygotowali poczęstunek
dla zebranych, uczniom kl. VI SP za pomoc
w zorganizowaniu całej gry, a także uczniom kl. III
Gimnazjum za wystrój i udekorowanie stołów na
świetlicy wiejskiej na czas uroczystości.

Radosław Pasławski



1. Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że
nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi
z Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tu, karmiąc się prawdziwą Miłością, każdy chrześcijanin
uczy się ofiarnego życia.

2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości, modlimy się za uzależnionych oraz ich rodziny.
3.W poniedziałek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie
Soubirous w Grocie Massabielskiej , wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło
z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we
Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.

4. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc
szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksj i i czynnego działania wobec
cierpiących i chorych, osamotnionych, dla tych, których mamy bardzo blisko siebie, i dla tych,
których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

5. Najbliższa środa, 1 3 lutego, to Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Na
znak nawrócenia i pokuty nasze głowy zostaną posypane popiołem. Msza Święta tego dnia
w naszym kościele o godzinie 16.00. Specjalna zbiórka do puszek przeznaczona będzie na
potrzeby naszej archidiecezjalnej Caritas. Polecam ją ofiarności Parafian!

6. Przypominam, że w Środę Popielcową wszystkich obowiązuje post ścisły, polegający na
powstrzymaniu się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu jedzenia. Tego dnia możemy zjeść
trzy posiłki, ale tylko jeden z nich do syta. Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje
wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy obowiązuje od
18. do 60. roku życia. Jednak Kościół zachęca, aby w praktykę postu wprowadzać także tych,
którzy w sensie ścisłym nie są do niego zobowiązani. Pamiętajmy też, że Wielki Post jest tak
zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek.
Powstrzymajmy się też w tym świętym okresie pokuty od picia napojów alkoholowych.

7.W czwartek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy.
Żyli w IX wieku, pochodzili z miasta Saloniki w cesarstwie bizantyńskim. Znali wiele języków,
dzięki czemu podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do Bułgarii i na
Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański, pisany specjalnie przystosowanym
alfabetem greckim, używany w Kościołach wschodnich do dziś.

8.W piątki Wielkiego Postu Droga Krzyżowa przed Mszą św. a w niedzielę Gorzkie Żale po Mszy
św. o godz. 11 .00.

9. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom: Krowiak Zofii i Caban Annie.
Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Korżyk Barbarę i Borzęcką Dorotę.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
V �IEDZIELA ZWYKŁA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzi:
Zenon Dzik.

Solenizanta zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy

Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat
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