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Zmień kierunek działania
Uczniowie Jakub i Jan są wierni, swoją przyszłość wiążą ze swoim Mistrzem. Mają zapał, są ambitni, pragną władzy. To nic złego. Tyle tylko, że myślą w kategoriach czysto ludzkich. Jezus za-
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prasza nas, abyśmy Mu towarzyszyli i potrzebuje zapału ludzi, ale
w dziele odkupienia. Uczniowie, których powołał Jezus, nie są
doskonali. My też jesteśmy słabi. Ale gdy powierzymy Mu swoje
życie, On nas umocni. Zmieni kierunek naszej energii – staniemy
się ludźmi gotowymi do poświęceń, do ofiar, ludźmi pragnącymi

mieć udział w Jego zmartwychwstaniu.
Jezu, dotknij mnie, przemień moje serce, abym swój zapał
wykorzystał na służbę dla Ciebie.

Wycieczka uczniów z Polany - str.2.
Tropem Wilczym – Bieg pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Polanie str. 3

"... Wyrzućcie z waszego serca grzech i
przywiązanie do niego, a wtedy
wystarczająco nabierzecie mądrości, by
zbawić duszę ..." Myśli św. Jan Bosko

Str. 2

Wśród Nas

Wycieczka szkolna uczniów z Polany
W dniach 05.,06. i 07. października uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej z Polany
uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej na trasie Polana-Pieniny-Tatry-Zator (park rozrywki).
Całość wycieczki zaplanowały i zorganizowały panie: Jolanta Jarecka – wychowawca obydwóch klas i Hanna Myślińska – geograf.
Pierwszy dzień rozpoczął się wczesnym rankiem w Polanie, skąd wyruszyliśmy BUS-m z
panem Andrzejem Adamiakiem. W godzinach przedpołudniowych dotarliśmy w Pieniny, do
Czorsztyna. Tu zwiedziliśmy ruiny zamku wznoszącego się nad zalewem Czorsztyńskim. Po jego zwiedzeniu przepłynęliśmy statkiem spacerowym na
drugi brzeg jeziora, do Niedzicy. Po tej stronie zbiornika wznosi się kolejny zamek, który zachował się do
naszych współczesnych czasów , w bardzo dobrym stanie. Funkcjonuje w nim muzeum, które zwiedziliśmy,
korzystając z usług przewodnika. Po tej dawce edukacji
historycznej stanęliśmy jeszcze na tamie zalewu
Czorsztyńskiego do wspólnej fotografii, a następnie
wyruszyliśmy w kierunku pobliskich już Tatr i Zakopanego. Miasto przywitało nas pełnym słońcem i bardzo
silnym halnym wiatrem. Spacerując Krupówkami , a
następnie ul. Piłsudskiego dotarliśmy pod Wielką Krokiew, na stokach której wznosi się największa w Polsce skocznia narciarska. Pełni wrażeń po
pierwszym dniu wycieczki dojechaliśmy do wsi Murzasichle, gdzie w pensjonacie ,, U Marysi i
Jacka’’ mieliśmy zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem.
Drugi dzień naszej wyprawy, przywitał nas niestety załamaniem pogody, pełnym zachmurzeniem i deszczem. Jednak nie zrażeni aurą przystąpiliśmy do realizacji planu wycieczki, według
którego było wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego. W godzinach rannych dotarliśmy do
Kuźnic, tu spotkaliśmy się z umówionym przewodnikiem tatrzańskim, z absolwentką naszej polańskiej szkoły – Marysią Myślińską. Razem wjechaliśmy kolejką linową na Kasprowy Wierch.
W pełnej mgle zaczęliśmy schodzić ze szczytu do schroniska ,, Murowaniec’’ na Hali Gąsienicowej. Mieliśmy trochę szczęścia, deszcz przestał padać, mgły opadły i mogliśmy wtedy podziwiać
otaczające nas góry. Strudzeni długim schodzeniem , odpoczęliśmy w schronisku popijając gorącą czekoladę. Po kolejnych dwóch godzinach marszu zeszliśmy z powrotem do Kuźnic. Przemoczeni i zmęczeni wróciliśmy na kolejny nocleg do Murzasichla.
W trzecim dniu wycieczki, po opuszczeniu Tatr, skierowaliśmy się do miejscowości Zator
koło Krakowa. Tu, w Parku Rozrywki, doświadczyliśmy moc wrażeń, jeżdżąc na przeróżnych
karuzelach, kolejkach pędzących po pionowych torach, czasami głową w dół. Po kilku godzinach
takiej zabawy, nieźle oszołomieni i zakręceni, chętnie już wsiedliśmy do naszego BUS-a i udaliśmy się w drogę powrotną do Polany. H.M.
—————————————————————————————————-
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Tropem Wilczym – Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Polanie
W niedzielę 03 października w Polanie
odbył się Bieg pamięci Żołnierzy WyklętychTropem Wilczym. Był to już IV Bieg zorganizowany w naszej miejscowości, a w skali ogólnopolskiej była to już IX edycja. Organizatorem
polańskiego biegu, jak co roku , jest Szkoła Podstawowa . Do tej pory to wspólne bieganie odbywało się w marcu, co wiąże się to z 1.03. – świę-

tem państwowym ustanowionym w 2011r. Pełna
nazwa tego święta brzmi - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Ideą organizowanych Biegów jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Bieg ma za
zadanie również propagować wiedzę z zakresu historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla osób w różnym
wieku a także ma promować bieganie jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu, oraz zachęcenie do
zdrowego stylu życia i uprawiania sportu. Ze względu na
pandemię w tym roku Bieg organizowany był w okresie
letnio-jesiennym.
W ofercie Biegu w Polanie byly trzy dystanse do pokonania: 300m dla przedszkolaków, 1963m dla dzieci i młodzieży szkolnej, 3300m dla dorosłych. Po raz pierwszy
mieliśmy propozycję dla rowerzystów

do przejechania

trasę o dł.9 km i przewyższeniu 250m, prowadzącą na
szczyt Moklika.
Pogoda tego dnia dopisała ,uczestnicy również, pomimo zbliżającej się IV fali, a więc zdążyliśmy ! Po pokonaniu tras, wszyscy sportowcy mogli się posilić w
bufecie przygotowanym przez Nauczycieli i Radę Rodziców naszej szkoły. A oto nasi zwycięzcy :
Na dystansie 300m : I m-ce zajęła Daria Pientarska, II-ce zajął Kuba Mańko, III-ce zajął Michał Ławnik
Na dystansie 1963m : I m-ce zajął Wiktor Jachimowicz, II m-ce zajęła Patrycja Ignatowska, II m-ce zajął
Marcin Plezia.
Na dystansie 3300m: I m-ce zajął pan Marek Korżyk, II m-ce pan Józef Bożętka, III m-ce Kuba Radziński
Na trasie rowerowej 9 km : I m-ce zajął pan Grzegorz Morąg, II m-ce zajął pan Józef Bożętka.
Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom Biegu serdecznie gratulujemy, dziękujemy za wspólnie mile spędzony czas, a już teraz zapraszamy na Bieg w Polanie w 2022r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 17 Października 2021r.
1.Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne.
2. Zapraszamy codziennie na nabożeństwo Różańcowe po Mszy Św. Dzieci we wtorek i środę, a w
czwartek i piątek młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania.
3. W tym tygodniu będziemy się modlić na modlitwie różańcowej za rodziny:
18. paźdz. Poniedz. - Krowiak Zofia I Eugeniusz, Korzyk Basia I Łukasz, Caban Stanisław I Anna,
Borzecka Eugenia,
19. pażdz. Wtorek - Lucyna Koncewicz, Kania Krzysztof, Borzęcki Bogdan, Maria, Bogdana Siedleckiego,
20. paźdz. Środa -Plezia Urszula, Dobrowolska Agnieszka, Pisarska Katarzyna, Wiesława Krakowskiego, Podstawska Stefania,
21. Paźdz.—Czwartek - Krakowski Władysław, Mańko Władysław, Michno Barbara I Tadeusz,
Krakowski Janusz, Pisarska Anna,
22. paźdz. – piątek - Tarnawski Bogdan, Mikrut Bogdan I Józefa, Przybylski Kazimierz I Danuta,
Krakowski Franciszek, Krakowski Artur,
23. Pażdz.- sobota - Dzik Krystyna I Zenon, Łysyganicz Zbigniew I Dorota, Caban Bazyli i Wiesław,
24. Paźdz. – niedziela – za parafian, za młodzież, dzieci, za chorych.
4. Zbliża się listopad, miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Przypominam o porządkach w
wyznaczonych miejscach. Formularze na wypominki są na kościele.
5. W następną niedzielę w naszej parafii kazania będzie głosił Ks. Jacek Gęca proboszcz z parafii Salezjańskiej z Rzeszowa. O godz. 11 00. - Msza św. za zmarłego Ks. proboszcza Stanisława Gołyzniaka i poświęcenie tablicy.
6. W następną niedzielę o godz. 8 00. - Msza św. do Marii Wspomożycielki Wiernych z prośbami i podziękowaniami.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 18 października – św. Łukasz, ewangelista;
- w środę 20 października – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Akademii Krakowskiej,
– w piątek 22 października – św. Jan Paweł II (1920-2005), papieża.
Intencje Mszy Świętych

17 padź. - niedziela
godz. 8.00 - 1) +Maria Czekaj (gr.)
o godz. 11.00 - + Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów
18. Paźdz.- poniedz. + Maria Czekaj (gr.) 2) + Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów
19. Paźdz. - wtorek - +Maria Czekaj (gr.) 2) + Ryszard Sekuła .
20. Paźdz. - środa - +Maria Czekaj (gr. ) 2) + Czesława Krakowska od Teresy i Andrzeja
21. Paźdz.- czwartek - + Maria Czekaj (gr. ) 2) O zdrowie i bło. Boże dla rodziny Szkarłat.
22. Paźdz. - piątek - + Maria Czekaj (gr.). ) 2) + + Robert Pisarski od Szwagierek i Szwagrów
23 Paźdz. - sobota - +Maria Czekaj (gr.) 2 ) + Józefa Krakowska - 1 rocz. śm.
24. Październik - niedziela
godz. 8.00 - 1) +Maria Czekaj (gr.)
2) + Kazimiera—1 rocz. śm. Zenon - 25 rocz. śm.
o godz. 11.00 - + Ks. Stanisław Gołyzniak—1 rocz. śm.
2)+ Kazimierz Bakalarz , Jan, Genowefa Solarz
3) Za Parafian
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