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Czytania z niedzieli
- Iz 49, 14-15,
- Ps 62, 2-3. 6-9ab,
- 1 Kor 4, 1-5,
- Mt 6, 33,
- Mt 6, 24-34.

WYZWA IA
Obrona chrześcijaństwa była jednym
z najważniejszych celów wychowawczych św. Jana
Bosko. Przyznam się, że kiedy jako kleryk
poznawałem historię jego życia, sądziłem, że ten
aspekt jego działalności przestał być aktualny.
Komunizm upadł, chrześcijanie odzyskali wolność
kultu,
budowania
kościołów,
głoszenia
i publikowania bez cenzury swoich poglądów. Nie
przyszłoby mi wówczas do głowy, że nie minie
nawet dwadzieścia lat, żeby krzyż znowu zaczął
przeszkadzać w szkołach, urzędach i szpitalach, by
trybunały europejskie mogły skazać państwo polskie
za brak możliwości zabijania bardzo małych dzieci
przez własne matki, a przekonanie, że dziecko
potrzebuje matki i ojca mogło jawić się jako
„nietolerancyjne”.
Dla wielu z nas, także głęboko wierzących
chrześcijan, to sprawy marginalne, medialne, nie
mające bezpośredniego przełożenia na życie.
Niesłusznie. Potrzeba bardzo niewiele, żeby
chrześcijańscy rodzice przestali mieć wpływ np. na
system wartości przyświecający tworzeniu
i egzekwowaniu prawa, na treści wychowania

W dzisiejszym wydaniu:
- Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej w Polanie
- Konkurs biblijny w Czarnej - etap dekanalny
- Bal walentynkowo - karnawałowy w przedszkolu
- Siódme słowo Dekalogu

przekazywane ich dzieciom w szkołach, na wolność
wyrażania sprzeciwu wobec postępującej
demoralizacji w przestrzeni publicznej. Aby nasza
religijna i społeczna wolność została znacząco
ograniczona, wystarczy fanatyzm niewielkich grupek
wyznawców politycznej poprawności: obyczajowych
liberałów, feministek, gejowskich aktywistów oraz
bierność, krótkowzroczność, oportunizm większości
chrześcijan. I obawa przed łatką „oszołoma”.
Nie istnieją procesy historyczne i społeczne
niezależne od nas. Nieprawda, że jesteśmy skazani
na laicyzację, puste kościoły czy powielenie losu
kościołów w krajach Europy Zachodniej. Ale żeby
tak nie było, musimy nie bać się tożsamości
chrześcijanina, nie bać się myśleć i działać inaczej
niż wszyscy, niż mody, dominujące media,
anonimowa internetowa „większość”. Trzeba umieć
publicznie powiedzieć: a ja to widzę inaczej, a dla
mnie Kościół jest ważny, a ja bez Boga straciłbym
siebie, rodzinę, zbawienie. A przede wszystkim
trzeba umieć odważnie o tym mówić własnym
dzieciom i wychowankom. Bo gdyby mieli stać się
pierwszym w historii naszego kraju pokoleniem bez
Boga, to będzie to przede wszystkim nasza wina.
ks. Andrzej Godyń SDB

„ Tylko On jest o po ką i zbawien iem m o im , twierdzą m o ją, więc się n ie zach wieję. ” (Ps 62, 3 )
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Dziesięć prostych słów
defrauduje pieniądze, a kieszonkowiec wyciąga komuś portfel
S iódme słowo Dekalogu
z plecaka - nikt nie ma
wątpliwości, że to kradzież. Ale
Przykazanie „ie kradnij” przykazanie można podeptać na
stoi na straży własności. Należy rozmaite sposoby, np. poprzez:
jednak pamiętać, że własność lichwę, korupcję, spekulację - tzn.
została nam powierzona i - jako nieuzasadnione podwyższanie cen
przechodnie na ziemi - mamy się towarów i usług ze szkodą dla
nią rozumnie posługiwać, dbając innych - niesprawiedliwe wynanie tylko o siebie i swoich bliskich, grodzenie za pracę, fałszowanie
ale również o bliźnich, a zwłaszcza pieniędzy, czeków i rachunków,
o ludzi najuboższych. Liczba przestępstwa podatkowe, źle
i skala nadużyć finansowych, wykonywaną pracę, marnomnogość afer i stopień skorumpo- trawstwo, świadome wyrządzanie
wania państwa wymownie świad- szkody właścicielowi prywatnemu
czą o tym, jak bardzo podeptano lub publicznemu czy też
w Rzeczypospolitej siódme przy- korzystanie z własności przedsiękazanie Boże. U źródeł grzechów, biorstwa w celach prywatnych.
które je łamią, są - oprócz egoizmu Kradzieżą są również wszelkie
stojącego za większością prze- sposoby wyłudzania pieniędzy albo
winień wobec bliźniego - dóbr, pod pozorem symulowania,
chciwość, skąpstwo, rozrzutność, że jest się osobą potrzebującą.
nieuczciwość,
pasożytnictwo W dobie rozpowszechnionego
i lenistwo.
piractwa komputerowego należy
także napiętnować przywłaszczaO właściwe używanie dóbr
nie sobie cudzej własności
Siódme przykazanie zaka- intelektualnej czy artystycznej.
zuje, jako moralnie niegodziwych, Godzi się pamiętać, że każda
wszystkich form przywłaszczania forma
kradzieży
wymaga
sobie dóbr, które nie są naszą restytucji, czyli nie tylko zwrotu
własnością. Kiedy złodziej przywłaszczonej własności albo
plądruje mieszkanie, kasjerka wynagrodzenia szkody, ale i przy-

Wybory sołtysa i Rady
S ołeckiej w Polanie
W dniu 14 lutego odbyły
się w Polanie wybory sołtysa oraz
Rady Sołeckiej. Zebranie otworzył
i prowadził radny Bogusław
Borzęcki. Obecny był wójt pan
Marcin Rogacki, urząd gminy
reprezentowały także panie
Urszula Pisarska - Plezia oraz Ewa
Konopka. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Anna
Stępniewska, Leszek Maj oraz
Witold Smoleński. Zgłoszono
tylko jedną kandydaturę na sołtysa
czyli dotychczas pełniącego tę

funkcję Mirosława Konopkę.
W głosowaniu wzięło udział 78
osób, za oddały głos 73 osoby,
przeciw - 4, 1 głos był nieważny.
Następnie przystąpiono do wyborów nowej Rady Sołeckiej.
Zgłoszono następujące kandydatury: Karolina Smoleńska, Marek
Faran, Danuta Maj, Henryk
Zatwarnicki, Tomasz Glapa,
Bogdan Ścibor oraz Daniel Mikrut.
Kandydaci otrzymali następującą
liczbę głosów: Danuta Maj - 58,
Tomasz Glapa - 55, Marek Faran 54, Daniel Mikrut - 50, Henryk
Zatwarnicki - 49, Karolina
Smoleńska - 46, Bogdan Ścibor -

Wśród Nas

wrócenia zawłaszczonego dobra
do dawnego stanu.
Przykazanie ma również aspekt
pozytywny, bo zobowiązuje do
poszanowania osób oraz ich
własności, powszechnego przeznaczenia dóbr, chroni własność
prywatną, a także integralność
stworzenia m.in. przez roztropne
korzystanie z bogactw naturalnych
i troskę o środowisko. To właśnie
z tego przykazania wypływają
podstawowe
zasady nauki
społecznej Kościoła określające:
normy godziwego prowadzenia
działalności gospodarczej i życia
społecznego-politycznego, prawa
i obowiązki - zarówno pracowników, jak i pracodawców w zakresie pracy ludzkiej czy
nakaz troski o ludzi ubogich.
Natomiast w wymiarze międzynarodowym są to przede wszystkim zobowiązania narodów oraz
instytucji do działania wedle zasad
solidarności i pomocniczności na
rzecz walki z ubóstwem i wszelką
niesprawiedliwością społecznogospodarczą, szczególnie wobec
krajów słabiej rozwiniętych.

36. Ponieważ wcześniej przegłosowano 5 osobowy skład Rady
Sołeckiej (dopuszcza się od 3 do 7
członków takiej Rady) w jej skład
weszli: Danuta Maj, Tomasz
Glapa, Marek Faran, Daniel
Mikrut oraz Henryk Zatwarnicki.
Wszystkich zebranych na
czele z panem wójtem zaskoczyła
tak duża frekwencja głosujących
w Polanie, ale to bardzo dobrze
świadczy o jej mieszkańcach,
którzy interesują się sprawami
swojej wsi i tym kto będzie ich
reprezentował.
Karolina Smoleńska

Wśród Nas
Konkurs biblij ny w Czarnej
etap dekanalny
W dniu 9 lutego w szkole
w Czarnej odbył się dekanalny
etap konkursu biblijnego z Ewangelii św. Mateusza dla szkół
podstawowych. Wzięło w nim
udział 8 uczniów ze szkół z dekanatu lutowiskiego w Czarnej,
Polanie oraz Lutowiskach którzy
wygrali wcześniej w etapie
szkolnym. I miejsce zajął Witold
Michno z Polany z rewelacyjnym
wynikiem 88 punktów na 89

B al walentynkowo karnawałowy w przedszkolu
15 stycznia we wtorek
przedszkole w Polanie obchodziło
walentynki. Wśród zaproszonych
gości prócz rodziców znaleźli się
ksiądz proboszcz Stanisław
Gołyźniak, goście z Czarnej dyrektor Szkoły Podstawowej
pani Anna Łysyganicz oraz
nauczycielka pani Agnieszka
Rzeszowska. Pierwszym i najważniejszym chyba punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu
na wierszyk lub piosenkę o tematyce ekologicznej „Jestem Kubusiowym Przyjacielem Natury”.
Nasze przedszkole bierze bowiem
udział w programie „Kubusiowi
Przyjaciele Natury” organizowanym przez firmę Tymbark –
producenta soków KUBUŚ, we
współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Program ma
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Młodzieży
serdecznie
możliwych do zdobycia! Miejsce
II zajął Jan Brodowicz z Lutowisk gratulujemy wiedzy i znakomitego
z wynikiem 73 punkty również przygotowania!
z Lutowisk a III Wojciech Bekier
Karolina Smoleńska
także reprezentujący Lutowiska.
Finaliści pojadą na etap
diecezjalny do Przemyśla.
Miejsce IV zajął Miłosz
Smoleński z Polany - 65 punktów,
V - Anita Sobiecka z Czarnej - 59
punktów, VI - Wronowska
Dagmara z Czarnej - 52 punkty,
VII - Maciej Skuza z Lutowisk 48
punktów oraz Bartek Michalewski
z Czarnej - 44 punkty.
na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Jest
realizowany od października 2010
roku do maja 2011 roku w przedszkolach na terenie całej Polski.
Według jury najlepiej przygotowała się Julia Hermanowicz, która
wystąpiła razem ze swoim
młodszym bratem Markiem
w bardzo długim wierszu napisanym przez mamę! Dzieci były
dodatkowo przebrane pod temat
wiersza Julia za wiewiórkę a jej
braciszek za zajączka. Zresztą
wszystkie inne dzieci również
miały piękne przebrania - byli
rycerze, smoki, motylki, księżniczki, kotek, tygrysek, batman
i spiderman. Nawet pani Basia
zmieniła się w długowłosą blond
piękność w różowych okularach!
II miejsce w konkursie zajęła
w przebraniu księżniczki Kinga
Borzęcka a III bliźniaki Oliwia
i Oskar Krakowscy, którzy zapre-

zentowali bardzo mądry i edukacyjny wierszyk napisany przez
mamę. Ale my mamy zdolne
mamy w tym naszym przedszkolu! Widać to było także po
wystroju wnętrza oraz przygotowanym przez nie poczęstunku jak zwykle uraczyły nas pysznymi
ciastami. Po konkursie przyszedł
czas na tańce oraz zabawy.
Pomagały w tym prócz pani Basi
pani Ania i pani Dominika. Dzieci
włączyły do zabawy także
rodziców. Wiele śmiechu było
przy zabawie z zadaniami gdzie
trzeba było zaśpiewać piosenkę,
zrobić pajacyka albo pokazać jak
rozkwita kwiat. Mama Julii
Angelika Hermanowicz malowała
twarze dzieciom oraz chętnym
dorosłym. Wszystkim trudno było
rozejść się do domów ale w końcu
trzeba było….
Karolina Smoleńska
Koordynator przedszkola

Naprawdę powinniśmy wszyscy zrozumieć, że miłość rozpoczyna się od rodziny.
Matka Teresa z Kalkuty
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Wśród Nas

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
VIII IEDZIELA ZWYKŁA

1. W procesie budowania naszej komunii z Bogiem nieustannie powinniśmy pamiętać, że każda
niedziela jest Dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego,
dniem rodziny chrześcijańskiej, dniem radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą
i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ
jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej,
wskazujemy na żywotność naszej wiary.
2. W piątek, 4 marca, który jest jednocześnie pierwszym piątkiem miesiąca, czcimy świętego
Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił,
że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani wyścigu w gromadzeniu
doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Boga i traktowana jako powołanie może
stać się też drogą do świętości. Ponieważ święty Kazimierz jest patronem naszych braci
Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej opatrzności Kościół i cały naród
litewski.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych
powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Na adorację
Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez członków „dla intronizacji” zapraszamy
członków Żywego Różańca z róży Matki Bożej Gromnicznej
4. Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego
świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w
naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej, również dla kandydatów do
sakramentu bierzmowania a po Mszy św. dla nich spotkanie formacyjne na plebani.
5. W pierwszą sobotę Matkę Najświętszą prośmy o opiekę nad naszymi rodzinami. Msza św.
zostanie odprawiona o godz. 8.00. Na Msze św. w sposób szczególny zapraszamy dzieci
z Żywego Różańca.
6. Od poniedziałku Msza święta wieczorna będzie odprawiana o godz. 17.00 a w każdą sobotę
o godz. 8.00 rano.
7. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom; Krakowskiej Czesławie
i Pisarskiej Krystynie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Kostańską Małgorzatę
i Borzęcką Krystynę.
W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą

Helena Mańko, Kazimiera Buć, Kazimierz Maj,
Kazimierz Przybylski, Kazimierz Torbiński, Oliwia Krakowska.

Solenizantów zapraszamy na mszę św. w piątek o godz. 17:00
Gazetkę redaguje zespół:
ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

