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Chrystus jako Arcykapłan dóbr 

przyszłych stanowi centrum i jest 

głównym celebransem liturgii, przez 

którą czci Ojca w niebie.  
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Miłość to obecność i bliskość 

 Jezus po czterdziestu dniach od zmartwychwstania 

wstępuje do nieba, powraca do Ojca. Przekazuje dzieło ewan-

gelizacji dwunastu apostołom. Dzieli się z nimi duchową wła-

dzą. Posyła ich na cały świat. I patrząc na dzieje Kościoła, 

możemy być zadziwieni, jak bardzo się rozprzestrzenia. Dziś 

chrześcijaństwo jest na całym świecie, a zaczęło się od grupki 

Dwunastu wspieranych mocą Ducha Świętego i obecnością 

Jezusa. Jezus jest z nami także dziś, jest „przez wszystkie dni 

aż do skończenia świata”, wspiera nasze świadectwo. Zawsze 

możemy na Niego liczyć, bo miłość to obecność, to trwanie 

blisko. 

Dziękuję Ci, Jezu, że tak bardzo mnie kochasz i zechciałeś 

pozostać tak blisko w Słowie i Eucharystii, abym nigdy nie 

czuł się sam, nieważny, opuszczony. Naucz mnie prowadzić 

innych ku Twojej obecności. 
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Str. 2 Wśród Nas 

Święta Korona Patronka na czas epidemii  

 Choć nie jest zbyt popularną świętą, 

chrześcijanie od kilkuset lat czczą ją jako pa-

tronkę, która chroni przed zarazą. W daw-

nych podaniach św. Korona wymieniana jest 

rzadko, a jeśli już, to zazwyczaj w parze ze 

swoim mężem, św. Wiktorem, rzymskim żoł-

nierzem. Oboje zginęli śmiercią męczeńską.

 Panowanie cesarza Antoniusza przy-

niosło chrześcijanom kolejną falę brutalnych 

prześladowań. Władze Cesarstwa Rzymskiego 

nie akceptowały wiary w jedynego Stwórcę. - 

Kto nie odda czci naszym bogom, trafi w ręce 

katów - oznajmił poddanym władca. Jego de-

kret dotyczył także rzymskich legionistów. 

Gdy żołdacy kolejno występowali z szeregu  

i oddawali pokłon posągom pogańskich boż-

ków, Wiktor w duchu modlił się o odwagę. 

- Dalej, żołnierzu, wasza kolej! - krzyknął set-

nik, wskazując go nahajką. 

• Moim Bogiem jest Chrystus! 

- głośno wykrzyknął Wiktor, salutując jedno-

cześnie przełożonemu.    

 Choć był dobrym legionistą, skazano 

go na publiczne tortury. Męki mogło mu skró-

cić jedynie wyrzeczenie się swej wiary. W tłu-

mie gapiów, którzy przyszli patrzeć na kaźń, 

była też Korona, młodziutka żona Wiktora. 

Miała zaledwie 17 lat, jednak kochała swojego 

męża całym sercem. Większą miłością darzyła 

jedynie Boga. Podczas gdy żołnierze próbowa-

li złamać Wiktora, Korona modliła się, pra-

gnąc dodać mężowi sił. - Boże, miej litość nad 

nim i nad mą duszą - błagała,. Ściskając ukry-

ty w dłoniach mały krzyż. Tymczasem Wiktor 

dzielnie znosił tortury i mimo katuszy nie wy-

rzekł się wiary w Jezusa. Gdy kolejny raz od-

mówił podeptania krzyża, w zbolałym sercu 

jego żony wezbrała fala wzruszenia i olbrzy-

miej dumy.  Nie poddawaj, się mężu! Bóg je-

dyny nam to wynagrodzi! - zawołała głośno. 

 W tym samym momencie doznała mi-

stycznego widzenia. Zobaczyła aniołów zstę-

pujących z nieba, którzy nieśli dwie korony. 

Jedną z nich zawiesili nad głową Wiktora, a 

drugą nad nią. Ujawniając się w tłumie, Koro-

na wydała tym samym na siebie wyrok śmier-

ci. Wściekli sędziowie natychmiast nakazali 

stracić dziewczynę. - Dopilnujcie, by jej mąż 

wszystko widział - zażądał jeden z nich. Kaci 

przywiązali dziewczynę za nogi do dwóch ro-

snących naprzeciwko siebie drzew. Były one 

tak wygięte, że gdy zwolniono przytrzymujące 

je liny, prostujące się pnie rozerwały ciało Ko-

rony. Chwilę później zabito także Wiktora. 

Relikwie św. Korony i św. Wiktora trafiły w V 

w. z Syrii do Włoch, gdzie za sprawą licznych 

cudów rozwinął się ich kult. Małżonkowie byli 

stawiani jako wzór niezłomnej wiaty. Koronę 

obwołano z czasem, obok św. Rocha i św. Ro-

zalii, orędowniczką w czasach plag, moru i 

epidemii. Modlitwy wznoszone za wstawien-

nictwem św. Korony ocaliły wiele dusz w cza-

sach zarazy. Jej wspomnienie w kalendarzu 

liturgicznym przypada na 14 maja. Choć dziś 

jest czczona głównie w Niemczech, Austrii, 

Czechach, warto pamiętać o jej wstawiennic-

twie w obliczu pandemii Koronowirusa.  

 



        Ołtarz polowy w Olchowcu 

Mija właśnie 20 lat od momentu wybudowania pierw-

szych domków rekreacyjnych na terenie Olchowca. 

Przez ten okres powstawały kolejne. Obecnie Olcho-

wiec liczy blisko 200 domków różnej architektury. 

 Z czasem wybudowano restaurację z częścią hotelo-

wą. Funkcjonują sezonowy sklep i bar serwujący pod-

stawowe posiłki. Oprócz właścicieli ich rodzin i przy-

jaciół, do Olchowca zaczęli zjeżdżać wczasowicze, z 

racji że wielu właścicieli domków przeznaczyło je na 

wynajem.  

Pragnąc natomiast zaspokoić potrzeby duchowe, osoby wierzące i praktykujące korzystały z możliwości 

uczestnictwa w nabożeństwach w świątyniach w Polanie, Rajskim, Zawozie, Werlasie, Bukowcu a nawet w 

Terce i Wołkowyji. 

Latem ubiegłego roku w trakcie spotkania „na skrzyżowaniu dróg” trzech właścicieli domków poruszyło te-

mat niszczejącego zadaszenia w Chrewcie, gdzie jeszcze niedawno odprawiane były nabożeństwa. Od słowa 

do słowa i finał tej rozmowy zaowocował męską decyzją. Robimy rozeznanie u Wojta Gminy czy możemy 

liczyć na  zarośnięty w większości tarniną i chwastami, niewielki kawałek ziemi w sąsiedztwie ujęcia wody. 

Uznaliśmy że jest to idealny teren pod budowę zadaszenia pod którym stanie ołtarz polowy do odprawiania 

mszy świętych w okresie wakacyjnym. Działka znajduje się obok parkingu i właściwie w centralnej części 

terenów rekreacyjnych Olchowca. 

Przedstawiliśmy nasze przemyślenia Wójtowi Kochanowiczowi roztaczając mu jednocześnie wizję architek-

toniczną naszego pomysłu. Od Wójta otrzymaliśmy zapewnienie  wsparcia naszej inicjatywy i umówiliśmy 

się na spotkanie w terenie na wizji lokalnej. Oględziny działki przebiegły po naszej myśli i pozostało nam 

oczekiwać na postanowienie Rady Gminy. Na jesiennej sesji Rada przeznaczyła przedmiotowy teren dla ce-

lów kultu religijnego. Z projektem zadaszenia oraz koncepcją zagospodarowania terenu zapoznaliśmy także 

na spotkaniu w plebani 19 września ub. roku, Proboszcza Parafii Polana ks. Marka Rusek. W kilka dni dzięki 

zaangażowaniu się paru osób wycięte zostały krzaki i tarniny a teren oczyszczony z korzeni za pomocą ko-

parki i zniwelowany. Wykonany został mostek wraz z przyczółkami betonowymi i oczyszczono rów.  W m-

cu grudniu 2019 dzięki lekkiej zimie do wykonania zadaszenia przystąpiła Firma budowlana Pana  Andrzeja 

Kalety i szybko się uwinęła z tematem. 

W okresie zimowym wykonane zostały kopie obrazów ozdabiające wnętrze zadaszenia po uzyskaniu zgody 

Muzeów: Historycznego  w Sanoku i Narodowego w Przemyślu. Centralna ikona zamontowana nad ołtarzem 

to obraz Matki Boskiej,  wierna kopia oryginału z nieistniejącej już cerkwi w Paniszczowie. U szczytu zada-

szenia umieszczony jest obraz przedstawiający wizerunek św. Michała Archanioła, kopia XVI wiecznej iko-

ny pochodzącej z cerkwi w Chrewcie. 

Z wiosną rękoma Pań zasiana została trawa zasadzone drzewka i krzewy i upiększony teren kwiatami. Reno-

wacji poddana została rzeźba figury Matki Boskiej Fatimskiej nieznanego artysty stojąca dawniej przy wjeź-

dzie na parking. Obecnie figurka eksponowana będzie w nowym wydaniu w sąsiedztwie ołtarza polowego. 

Niebawem zamontowany zostanie ołtarz pod zadaszeniem oraz ławki dla wiernych. 

Pierwsza inauguracyjna msza święta zaplanowana została na niedzielę 5 Lipca  br. na godź.16.00 
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1. Dziś obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziś także obchodzimy li-

turgiczną Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Msza św. do 

Maryi Wspomożycielki z prośbami o godz. 11 00.   

 

2. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucha-

rystię i modlitwę o godz. 18 00 podczas której będziemy modlić za mamy żyjące i te które 

już odeszły do wieczności.   

3. W czwartek, 28 maja, przypada 39. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Stefana Wyszyń-

skiego. Módlmy się o jego szybką beatyfikację. 

4. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Św. - Zielone Świąt-

ki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby 

wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną.  

5. W ostatnią niedzielę na tacę inwestycyjną zebraliśmy 990 zł. Od osób indywidualnych z 

parafii zostało przekazano 700 zł, a także od  z Chojnowa — 350 zł. Ostatnio zakupiono 

agregat gaśniczy i gaśnice do Kościoła cena-1600 zł. W tym roku z prac inwestycyjnych 

będziemy starali się wykonać jeszcze przede wszystkim witraże i drzwi do Kaplicy. Za 

wszystkie ofiary wam parafianie i ofiarodawcom - serdecznie dziękuję - Bóg Zapłać.  

    

6. W maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświęt-

szej po Mszy św. o godz. 18 00. W sobotę 30 Maja Nabożeństwo Majowe przy figurce Nie-

pokalanej Koło cerkwi o godz. 18 00.  

   

7. W tym roku opiekę nad cmentarzami koło cerkwi i dawnego Kościoła ma Polana Dolna.  

8. Spotkanie formacyjne  do Bierzmowania klas 8 w Piątek po nabożeństwie Majowym. W 

poniedziałek i środę dla dzieci z klas 3 przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 

Uroczystość Pierwszej Komunii św. będzie 13 czerwca w sobotę - tylko dla klasy trzeciej. 

8. Zachęcamy do czytania Prasy Katolickiej: Gościa niedzielnego, Niedzieli, naszego tygo-

dnika Wśród Nas.  

W tym tygodniu patronują nam:  

26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych.  

29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszula-

nek Serca Jezusa Konającego, wielka wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży.   

        Intencje Mszy Świętych 

Niedziela -  24 maja o godz. 8 00 - + Stanisław—7 rocz. Śmierci.   

Godz. 11.00 - 1) Dziękczynno - błagalna z prośbami   do Maryi Wspomożycielki Wiernych.

     2)  + Józef Pawełkiewicz—2 rocz. Śm. + Tekla   

 Godz. 15.00 -  O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Bożeny i Kazimiery.   

 Wtorek o godz.  18.00      - + Bernadetta - 30 dzień po śmierci    

 

      Pozostałe intencje są spoza parafii.  
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