
TYGOD�IK PARAFII

pw. PRZEMIE�IE�IA PAŃSKIEGO W POLA�IE
ROK XXI 2013 �R 8 (713)

2 4 lu tego 2 0 13 r.
II �IEDZIELAWIELKIEGO POSTU

rok C

„„ TToo jjeesstt mmóójj SSyynn uummiiłłoowwaannyy,, JJeeggoo ssłłuucchhaajjcciiee.. ”” ((MMtt 1177,, 77))

Czytania z niedzieli
- Rdz 15, 5-12. 17-18,
- Ps 27, 1 . 7-8a. 8b-9abc. 13-14,
- Flp 3, 17 - 4, 1 ,
- Mt 17, 7,
- Łk 9, 28b-36.

Rola Wielkiego Postu jest niebagatelna. Czas ten
pomaga nam przeżyć tajemnice naszego zbawienia
i doświadczyć je na nas samych. Liturgia pod tym
względem proponuje nam różne znaki i symbole. Warto
przyjrzeć się tym symbolom i znakom, by zrozumieć
przesłanie zbawczego planu Boga również w stosunku
do każdego z nas.

Okres czterdziestu dni
Wielki Post trwa 40 dni. Jest to liczba symboliczna na
oznaczenie specjalnego czasu przygotowania na rzeczy-
wiste spotkanie z Bogiem. Człowiek, z racji swojej
małości i grzeszności, potrzebuje stanąć przed Bogiem
odpowiednio przygotowany, a do tego potrzebny mu jest
najpierw czas. Prorocy długo przygotowywali się na
spotkanie z Bogiem, szczególnie wtedy, kiedy czekała
ich ważna do spełnienia misja. Mojżesz przez 40 dni
i nocy przebywał na górze Synaj poszcząc, by otrzymać
wreszcie tablice 10 przykazań. Eliasz, mocą pokarmu
niebieskiego, szedł przez 40 dni i 40 nocy aż do Bożej
góry Horeb, by doświadczyć spotkania z Bogiem
w postaci cichego poszumu wiatru. Nawet pogańscy
Niniwici, dzięki pracy Jonasza, potrafili przez 40 dni
pościć, by przebłagać Boga i przekonać Go do ocalenia
ich miasta od zagłady. Tym bardziej Jezus, idąc za
przykładem tego symbolicznego znaku, udaje się na
pustynię, by przez 40 dni przygotować się do swojej
misj i zbawczej . Każdy z nas w okresie Wielkiego Postu

otrzymuje swoje 40 dni na przygotowanie do szcze-
gólnego spotkania z Bogiem w tajemnicy zbawienia.

Przebywanie na pustyni
Okres 40 dni przygotowania na spotkanie z Bogiem ma
również szczególne miejsce: na pustyni, z dala od
zgiełku świata i jego uciech, tzn. w ciszy, tam, gdzie
rzeczywiście można Boga usłyszeć w głębi swojego
serca. Oddalenie pustynne, niekoniecznie musi oznaczać
dokładnie pustynię. Chodzi raczej o każde miejsce
odosobnienia, które bardziej sprzyja temu spotkaniu.
Jezus chce nam po ludzku pokazać, gdzie najpierw
należy szukać Boga: z dala od zgiełku świata w głębo-
kiej ciszy własnego serca. Tę pustynię czy oddalenie
musimy sobie zapewnić sami!

Posypanie głowy popiołem
Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym
momentem i znakiem wejścia człowieka na drogę
spotkania z Bogiem. Jest to znak uznania swojej pozycji
i miejsca w obliczu Boskiego majestatu i miłosierdzia,
które nazywa się pokorą. Stawia on człowieka w prawi-
dłowej pokornej postawie do Boga przypominając, że
jest nikim (prochem) ze swoją pychą („Z prochu
powstałeś i w proch się obrócisz”), dlatego potrzebuje
nawrócenia, co przypominają słowa kapłana podczas
posypania popiołem: „�awracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.

„ �ie ulegajcie słabościom!
�ie dajcie się zwyciężyć złu! Jeśli widzisz,

że brat Twój upada podźwignij go,
a nie pozostaw w zagrożeniu.”

Jan Paweł II
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OObbóózz hhaarrcceerrsskkii ww PPoollaanniiee

W dniach 11 -1 5.02.2013 r. w Polanie na
Ośrodku im. ks. Bosko odbyło się zimowisko harcerzy
z różnych podkarpackich miast. Gospodarzem była
I Bieszczadzka Drużyna
„Bartoszowa” pod przewo-
dnictwem Zastępcy
Komendanta Hufca ZHP
w Ustrzykach Dolnych ks.
pwd. Stanisława Gołyźniaka.
Z zaproszenia organizatorów
skorzystali również harcerze
z 69 Przemyskiej Drużyny
Harcerskiej im. mjr
Mieczysława Słabego,
którzy pełnili funkcję kadry
programowej . Dodatkowo w zimowisku uczestniczyli
harcerze z Bieszczadzkiego Hufca w Lesku oraz
Ustrzykach Dolnych.

Biwakowanie rozpoczęło się od uroczystego
apelu, przedstawienia kadry oraz planu zajęć na
poszczególne dni. Od samego początku duży nacisk
położony był na przygotowanie teoretyczne do zajęć
w terenie. Przez pierwsze dwa dni harcerze uczyli się
m.in. metodyki harcerskiej , podstaw terenoznawstwa
i topografii, pionierki, samarytanki, którą prowadził dh.
Piotr oraz innych technik przydatnych w codziennym
życiu. W międzyczasie trwało budowanie kładki przez
potok płynący w pobliskim lesie, która była
wykorzystywana przez młodzież w trakcie dalszych
zajęć. Na zakończenie zajęć teoretycznych harcerze
zwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Czarnej , gdzie
mogli porozmawiać z funkcjonariuszami oraz obejrzeć
sprzęt którym posługują się funkcjonariusze dbający
o szczelność granicy naszego państwa - strefy
Schengen. W środę po mszy gościnnie
odwiedzili nas: ks. hm Tomasz Latoszek
z-ca Komendantki Chorągwi
Podkarpackiej ZHP ds. Programowych
oraz dh hm Tadeusz Domożyk
Przewodniczący Hufcowej Komisj i
Rewizyjnej w Lesku. Ich obecność stała
się jasna dopiero na kominku gdzie
doszło do uroczystej chwili. Ks. Jarosław
Wnuk po zakończeniu próby na stopień
przewodnika został dopuszczony do
złożenia zobowiązania instruktorskiego.
Później nastąpiło składanie gratulacj i i życzeń na ręce
ks. pwd. Jarosława. Możemy mówić „Mamy nowego
instruktora ze złożonym zobowiązaniem i stopniem
instruktorskim”. To bardzo ważne dla dalszego rozwoju

harcerstwa w Polanie. Ks. Jarosławowi gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy
z zuchami.

Poniżej tekst roty zobowiązania Instruktorskiego.
Przyjmuję obowiązki Instruktora
Związku Harcerstwa Polskiego.
Jestem świadomy odpowiedzialności
harcerskiego wychowawcy i opieku-
na. Będę dbać o dobre imię
harcerstwa, przestrzegać Statutu
ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać
swoją wiedzę i umiejętności.
Wychowam swojego następcę.
Powierzonej przez Związek
Harcerstwa Polskiego służby nie
opuszczę samowolnie.

Następnie w czwartek przyszła kolej na sprawdzenie
wiedzy w terenie, nie ukrywając że były to bardzo
wesołe chwile. Przez dwa ostatnie dni harcerze
w pobliskim lesie musieli zaprezentować wszystko to,
czego nauczyli się podczas zajęć teoretycznych.
Należało m.in. wykonać test sprawności fizycznej gdzie
dh Wiktoria oraz dh Gabriela starały się wycisnąć
z harcerzy jak najwięcej , odpowiednio ułożyć i rozpalić
ognisko tym zajął się dh Tomasz a nie lada wyzwaniem
było wyznaczyć kierunek marszu oraz określić na mapie
swoje położenie. Na zakończenie tych testów w nagrodę
młodzież mogła spróbować zjazdu na linie, wcześniej
przygotowanej przez kadrę programową. W czwartek
wieczorem odbyło się ognisko obrzędowe na którym
motywem przewodnim była gawęda prowadzona przez
pwd. Piotra Laskowskiego o pomocy innym w trudnych
chwilach. Na zakończenie zaśpiewaliśmy bratnie
słowo oraz puściliśmy iskierkę przyjaźni.

Zakończeniem zajęć
praktycznych była
ewakuacja ośrodka
w którym przebywali
harcerze. Dh Maciej
oraz dh Paweł
poinformowali nas
o pożarze w budynku.
Cała pozoracja
przygotowana była
w sposób bardzo

realistyczny. Użyliśmy
w tym celu specjalnie przygotowanych substancji
dymiących. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polanie oraz Ratownicy z Harcerskiego Klubu
Ratowniczego w Przemyślu ewakuując nas z budynku

Przed Placówką Straży Granicznej w Czarnej

Budowa kładki
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pokazali jak powinna wyglądać fachowo
przeprowadzona ewakuacja. W nocy odbył się specjalny
alarm w trakcie którego wszyscy uczestnicy zimowiska
skierowali się do pobliskiego lasu, gdzie mieliśmy
przyjemność uczestniczyć w złożeniu Przyrzeczenia
Harcerskiego przez dh Bartka, dh Jakuba oraz dh
Paulinę z 69 PDH im. mjr M. Słabego.

Te pięć dni dla większości z harcerzy było
znakomitą okazją do nauczenia się wielu rzeczy
przydatnych w życiu codziennym oraz możliwością
sprawdzenia swoich dotychczas zebranych
umiejętności.

Tekst przygotowali pwd. Piotr Laskowski i ćw. Maciej Bienia

WWyyjj aazzdd kkllaassyy IIIIII ggiimmnnaazzjj uumm ddoo RRzzeesszzoowwaa

Dnia 19.02.2013 r. w trakcie ferii zimowych
uczniowie klasy III gimnazjum: Dawid Koncewicz,
Zuzanna Przybylska,
Justyna Szczygieł oraz
Aleksandra Wiercińska
wraz z wychowawczynią
wybrali się na jedno-
dniową wycieczkę do
Rzeszowa.

Już o godzinie
6:45 wyjechaliśmy
z Polany, by o godzinie
10:00 uczestniczyć
w projekcji filmu
„Hobbit. �iezwykła podróż” w kinie Helios
w Rzeszowie. Ta filmowa adaptacja książki J.R.R.
Tolkiena, będącej wstępem do słynnego „Władcy
Pierścieni” trwała aż 170 minut. Jest to pierwszy film
z trylogii Hobbit w reżyserii Petera Jacksona łączący
gatunek fantasy z filmem przygodowym. Światowa
premiera filmu odbyła się 1 3 grudnia 2012 r., w Polsce
premiera miała miejsce 28 grudnia 2012 r. Film kręcono
w plenerach Nowej Zelandii. Cała fabuła Hobbita
przedstawia historię 60 lat przed głównymi
wydarzeniami w ekranizacji Władcy Pierścieni.
„Hobbit: �iezwykła podróż” opisuje losy Bilbo
Bagginsa, który dzięki lekkiej perswazji ze strony
czarodzieja Gandalfa wyrusza na dziką przygodę
z bandą trzynastu krasnoludów. Ich celem jest stary
krasnoludzki skarb zagrabiony przez smoka zwanego
Smaugiem.
Mimo iż film trwał niespełna 3 godziny wszyscy
oglądaliśmy go z zaciekawieniem, bez chwili znudzenia,
siedząc na wygodnych kanapach i zajadając karmelowy
popcorn :) Po tym zrealizowanym z wielkim
rozmachem filmie udaliśmy się na rzeszowski Rynek,
by wspólnie posilić się pyszną pizzą. Po posiłku
zawitaliśmy do Podziemnej Trasy Turystycznej
w Rzeszowie. O godzinie 1 5:00 przewodnik pan
Zygmunt oprowadził nas po rzeszowskich piwnicach,

które niedawno zostały uhonorowane jako najlepszy
produkt turystyczny roku 2012. Podziemna Trasa
Turystyczna znajduje się pod rzeszowskim Rynkiem, jej
głębokość sięga 0,5 – 10 m pod płytą Rynku, posiada 3

kondygnacje, 369 metrów długości, 1 5
korytarzy, 25 piwnic. Okres powstania
piwnic datuje się na XIV-XVIII wiek.
Cała powierzchnia udostępniona
zwiedzającym to 646 metrów kwadra-
towych. Nasz przewodnik uraczył nas
godzinną lekcją historii związaną
z rzeszowskimi piwnicami, w trakcie
której dowiedzieliśmy się m.in.
że w XV wieku cena soli była
porównywalna z ceną złota!

Po wyjściu z Podziemnej Trasy
udaliśmy się spacerkiem do naszego busa,
przechodziliśmy obok Muzeum Dobranocek, Teatru
Masek, pomnika Tadeusza Kościuszki, Ratusza,
kościoła Farnego, w którym co roku nasi harcerze
odbierają Betlejemskie Światełko Pokoju, zespołu
popijarskiego, w którym mieści się: kościół św. Krzyża
oraz I Liceum Ogólnokształcące - jedna z najstarszych
szkół średnich w kraju szczycąca się wybitnymi
wychowankami takimi jak Ignacy Łukasiewicz czy
Władysław Sikorski.

Po dniu wypełnionym atrakcjami o godzinie
19:00 zawitaliśmy do Polany.

Bernadetta Szkarłat

Przed kinem Helios w Rzeszowie

WPodziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie



1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy
ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie
słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty, a także przez organizowanie
w tym czasie rekolekcji, dni skupienia i specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że
w naszym kościele w każdy piątek o godzinie 16.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką
przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedziele po Mszy o godzinie 11 .00 rozpamiętujemy Mękę
Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcamy do licznego udziału w tych
nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary.

2. Dzisiaj w Kościele przeżywamy niedzielę Ad Gentes – naszymi modlitwami obejmujemy
głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą
na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę
z własnego życia dla odkupienia innych braci.

3.Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje
życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia jako wynagrodzenie za
grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału
w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób
wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie
zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą
huczne spotkania. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie
na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania dzieci, także w duchu
pobożności i polskiej tradycji.

4.W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy
o nowe i święte powołania do pracy w Pańskiej Winnicy, także z naszej wspólnoty parafialnej .
W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru
Bożego Miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana
Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej
i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z Matek.

5. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele w piątek od godzinie 1 5.30.
Wszystkich Parafian serdecznie zachęcam do pojednania się z Bogiem i braćmi oraz do licznego
udziału we Mszy Świętej i pierwszopiątkowym nabożeństwie eucharystycznym.

6. Sprzątanie kościoła na Wielkanoc: Krakowska Czesława, Kostańska Małgorzata, Borzęcka
Grażyna, Krowiak Zofia, Korżyk Barbara, Caban Anna.

7. Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się 10 marca, wygłosi je ks. Tomasz Latoszek - proboszcz
parafii Berezka. 1 5 marca w piątek Droga Krzyżowa po terenie parafii.

8.W czwartek 28 lutego zapraszamy na mszę św. podczas której będziemy dziękować Bogu za
posługę Ojca św. Benedykta XVI.

9. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „ Bóg zapłać” Paniom: Kostańskiej Małgorzacie
i Borzętka Beacie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Daniłów Zofię i Oskoryp Agnieszkę

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
II �IEDZIELAWIELKIEGO POSTU

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Maciej Faran, Maciej Dyrda, Maciej Żmijewski, Mirosław Konopka,

Mirosław Majewski, Mirosław Witkowski , Helena Mańko.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 6:00.

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