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Wzór działania Jezusa
Ewangelia, którą dziś odczytujemy, pozwala nam lepiej zrozumieć pewien wzór działania Jezusa, znany nam już z Jego wcześniejszych kontaktów z ludźmi, ale w spotkaniu z Piotrem najbardziej czytelny. Jezus działa następująco: objawia siebie, następnie karmi i proponu-
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je relację miłości. Dynamika ewangelicznego tekstu pokazuje te kroki:
po pierwsze, stanął na brzegu jeziora; po drugie, nakarmił w obfitości
rybami; po trzecie, zapytał o miłość. Ten wzór działania pozwala nam
uwierzyć, że rzeczywiście Jezus jako jedyny rozumie człowieka na
wskroś, rozumie go doskonale, do końca, w całej głębi. Rzeczywiście,
nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa, który nieustannie odpowiada na trzy największe pragnienia człowieka: głód Boga, głód fizyczny i głód miłości. Ostatnim aktem jest posłanie: Pójdź za Mną! Tak wypełnia się los człowieka.
Panie Jezu Chryste, błagam, nakarm mnie swoją świętą obecnością, nakarm mnie pokarmem z Twojej ręki, nakarm mnie swoją miłością. Ty
żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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"... Pamiętajcie, że przez pracę uczynicie
wiele dobra społecznego, religijnego a
także dobro dla waszej duszy szczególnie,
gdy ofiarujecie Bogu wasze codzienne
zajęcia ..." Myśli św. Jana Bosko
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Lato 1989. W tym roku po raz pierwszy zacząłem od- 1 września 1982. Lekcja religii odbywa się po lekcjach
prawiać Mszę św. o godz. 15.00 w ośrodku wypoczyn- w piątek i czwartek. Naucza ks. Stanisław Zasada prokowym w Chrewcie nad zalewem w miesiącach waka- boszcz wsi Polana. Należy dodać, że Polana stała się
cyjnych. Stół ołtarzowy jest w jadalni ośrodka ZOZ-u samodzielną parafią wprawdzie ksiądz zamieszkuje w
rzeszowskiego, a ludzie w ilości bardzo zmiennej gro- prywatnym domu u ob. Szeliga-Saletnik Elżbiety. Wieś
madzą się na placu przez jadalnią.

1990. Do najważniejszych wydarzeń w życiu Kościoła
w Polsce w tym roku należy powrót religii do szkół, na
mocy instrukcji ministra Edukacji Narodowej prof.
Henryka Samsonowicza z dnia 3 sierpnia 1990 roku.

z wielką radością przyjęła duszpasterza i mieszkańcy
przystąpili do układania planów odnośnie budowy plebanii. Opornych nie widać. Chętnie uczestniczą wszyscy mieszkańcy wsi we wszystkich ceremoniach kościelnych. Świeckość szkoły bardzo blada, nikła.

Od 3 września uczę więc w szkole. Wszystkie dzieci, a 1 września 1983. Szkoła nasza podlega Gminnemu
jest ich 48 korzystają z lekcji religii.
Dzieje nauki religii w polańskiej szkole, opisane w kronice parafialnej przez ks. Stanisława Zasadę, należy

Dyr. Szkół w Czarnej mgr. Julianowi Tomkowiczowi.
Po lekcjach religii uczy ks. Stanisław Zasada. Wszystkie dzieci uczestniczą bez wyjątku.

uzupełnić zapisami pani dyrektor Janiny Skibowej w 5 maja 1984. Przystąpiono do budowy plebanii obok

kronice szkolnej.
Rok szkolny 1980/81. Zarząd Wiejski został powołany
we wsi. W skład którego mieli wejść przedstawiciele
wszystkich organizacji. Jednak w tajnym głosowaniu
weszli przeważnie członkowie NSZZ Solidarności
Wiejskiej i zamożni gospodarze. Zarząd na walnym
zebraniu uchwalił, ze nauka religii nie będzie się odbywała w prywatnym mieszkaniu u p. Podrazy Władysława tylko w szkole do czasu wybudowania punktu katechetycznego.

dawnej cerkwi na bardzo ładnym kawałku ziemi. W
ciągu jednego sezonu zimowego proboszcz ks. Stanisław Zasada zgromadził całkowicie materiał łącznie ze
skrzyniami szyb. Wierni złożyli po 10.000 zł i robocizna leci wg kolejności numerów. Stosunek mieszkańców jest obojętny wobec szkoły. Prawie nikt nie chce
wykonać usługi za pieniądze, tłumacząc się brakiem
czasu. Moje własne spostrzeżenie każe się mi domyślać, że dlatego taki stosunek bo to instytucja państwo-

wa. Wobec Urzędu Gminy taki sam stosunek, grzeczny
ale chłodny, załatwia się sprawy obowiązkowe. Wieś

Pismo zostało przesłane do Gm. Dyr. Juliana Tomko- nie uczestniczy w zebraniach żadnych.
wicza. W tej sprawie nikt nie zajął stanowiska. W
1 wrzesień 1984. Gościliśmy na uroczystości rozpozwiązku z tym kiedy zjawił się ks. Szpunar na lekcje,
częcia roku szkolnego dyrektora PGR Teterę KazimieRada Pedagogiczna w Polanie zezwoliła na naukę w
rza i księdza proboszcza parafii Polana Stanisława Zaklasie po lekcjach. Ksiądz wyraził zgodę i co czwartek
sadę, który będzie uczył dzieci religii na życzenie roprowadzi lekcje. Przybyła grupka matek ze wsi i prosidziców. Po lekcjach w jednej z klas. Umowa z Gminła o zezwolenie na zawieszenie krzyży w izbach lekcyjnym dyrektorem mgr. Julianem Tomkiewiczem została
nych. Prośba była pozorna, zrobiły to dlatego, ze uczcispisana w Czarnej 1983 roku.
wie pracujemy i szanują nauczycieli we wsi.
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Wśród Nas

Majowe Święta
Miesiąc maj jest miesiącem niezwykle świątecznym, szczególnie na samym początku. 3 maja obchodzimy
jednocześnie święto kościelne Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz święto państwowe Konstytucji
3 Maja, natomiast 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polski. O tych dwóch ostatnich okazjach
świętowania słów kilka:
Dzień Flagi jest świętem młodym , wprowadzonym
na mocy ustawy z 20 lutego 2004. Dzień ten ma za zadanie
szczególnie podkreślić i uhonorować jeden z najważniejszych symboli narodowych , jakim są barwy narodowe na
fladze. Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych
chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych,
ale także w dniach żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. . Co roku tego dnia Polacy powinni z dumą eksponować flagę na
zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie w oknie , czy przed domem.
W tym roku przypada 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przypomnijmy najważniejsze fakty związane z tym świętem:
- 3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Uchwalono
ją w czasach szczególnie trudnych dla Polaków. Koniec XVIII wieku przyniósł bowiem trzy rozbiory oraz utratę
niepodległości na 123 lata.
- Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała
ona zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
- Choć krótko po uchwaleniu ustawy zasadniczej Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie, Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim
odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej
w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice
jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.
Polakom nie zawsze było dane celebrowanie tego święta. Władze komunistyczne zakazały organizowania
obchodów od 1946 aż do 1990 roku.
Święta narodowe są okazją do popularyzacji historii, do oddania hołdu tym, którzy zginęli na różnych
frontach, są również okazją do głębszej refleksji – poznania dziejów własnego Narodu, zastanowienia się nad
tym, jak rozumiem i realizuję patriotyzm. To dzięki nim często zdajemy sobie sprawę, że ważne wydarzenia w
historii naszego kraju, są tym, co buduje naszą tożsamość narodową . To w końcu wywieszanie flag, wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych, które każdy z nas zna od dziecka, udział w obchodach – jest tym, co buduje
wśród nas poczucie wspólnoty i pozwala młodym Polakom identyfikować się ze swoim narodem . A to wszystko, w dobie tak zglobalizowanego świata, jest wartością nadrzędną.
Opr. H.M

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 1 Maj
1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca - adoracja Najśw. Sakramentu z litanią do Najświętszej Maryi Panny. Zmia-

na Tajemnic Różańcowych po mszy św. o godz. 11 00.
2. Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny.
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim.
3. Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. Na nabożeństwa zapraszamy dzieci, młodzież przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania i parafian.
4.W poniedziałek św. Floriana—Msza św. za Strażaków. Po Mszy św. spotkanie dzieci i rodziców Klas II i III.
5. Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych
rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.
6. We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki

naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej
świątyni będą sprawowane o godz. 8 00. i 11 00.
7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
- w czwartek adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwa o nowe powołania i za kapłanów.
- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa; spowiedź święta od godz. 17 30.
- w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 8 00.
8. W piątek po Mszy św.—spotkanie rodziców i młodzieży przygotowującej się do Sakr. Bierzmowania.
9. W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie.

10. Dziękuję za ofiary na remont wejścia do Kościoła. Proszę o dalszą ofiarność. Cegiełka - metr. Kwadr.—150
zł. Metr bieżący- 300 zł.
11. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy nieustannego doświadczania mocy Bożego słowa i wzrastania w posłuszeństwie Jego zbawczej woli.

Intencje Mszy Świętych
1 Maj - Niedziela

godz. 8 00. +Albina Bęben (gr.)

2) + Kamila Gwóżdż (gr.)

godz. 1100. + Bolesława (K) + Remigiusz, + z rodz.
2 Maj - poniedziałek

1) + Albina Bęben (gr.)

2) + Robert Pisarski od uczest. Pogrzebu

3 Maj - Uroczystość Królowej Polski godz. 800. + Kamila Gwóżdż (gr.) godz. 11 00. Mieczysław Job
4 Maj - środa - św. Floriana

1) + Kamila Gwóżdż (gr.) 2) + Robert Pisarski 3) W intencji Strażaków

5 Maj - czwartek

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2) + Stanisław, + Stanisława

6 Maj - Piątek

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2) + Stanisław Mańko, + z rodz.

7 Maj - Sobota

1) + Kamila Gwóżdż (gr)

2) + Adela Lukas

8 Maja - Niedziela godz. 8 00.

+ Kamila Gwóźdź (gr.)
godz. 11 00. + Helena Rabiej - 10 rocz. śm. Od rodz. Kozimor
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