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Duch Święty daje nam głębiej  

zrozumieć tajemnicę Eucharystrii i 

prowadzi do całej prawdy.  
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Największy dar 

 Największy dar Zmartwychwstałego dla wierzących 

to Duch Święty. To On zrodził Kościół pod krzyżem i w Wie-

czerniku. To On przemienił zalęknionych i wycofanych apo-

stołów w odważnych i niezłomnych głosicieli Ewangelii i 

świadków gotowych zapłacić życiem za prawdę, którą głoszą. 

To On dziś czyni nas uczestnikami posłania Jezusa, ludźmi 

misji. To On odpuszcza nam grzechy i leczy zranione serca. 

To On jest źródłem miłości w naszych sercach! My także je-

steśmy zaproszeni, aby wyjść z Wieczernika, iść wszędzie i 

świadczyć o miłości, którą otrzymaliśmy od Ojca, Syna i Du-

cha Świętego.  

Przyjdź, Duchu Święty, i przemieniaj moje serce według woli 

Ojca i pragnień Jezusa.  

Kardynał Stefan wyszyń-

ski—str. 2  

Polańska szkoła w czasie 

Pandemii—str. 3  

Zesłanie Ducha św. str. 3 



Str. 2 Wśród Nas 

       Kardynał Stefan Wyszyński – patron Szkoły Podstawowej w Polanie -  rys historyczny 

              Szkoła Podstawowa w Polanie przez wiele lat 

swojego istnienia nie miała patrona .  Dopiero  pod ko-

niec lat 90-tych XX w. postanowiono to niedopatrzenie 

naprawić .  Myśl o wyborze patrona kiełkowała już za 

czasów dyrektora pana Marka Jaremczuka, a wybór Kar-

dynała Stefana Wyszyńskiego  nastąpił przy dyrektorze -

panu Tomaszu Jełowickim.  Natomiast uroczyste nadanie 

imienia nastąpiło , gdy dyrektorem  był pan Andrzej Ma-

jewski a stało się to 7 listopada 1999r. Wielkie wsparcie 

całej inicjatywie udzielał, bardzo zaangażowany w spra-

wy polańskiej szkoły, ówczesny proboszcz – śp. Ks. Józef 

Talik.  Na uroczystości  nadania imienia szkoły, oprócz  

miejscowych przedstawicieli władzy gminnej w osobie 

wójta śp. Władysława Podrazy, obecny był arcybiskup przemyski – śp. Ignacy Tokarczuk. 

          Postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego , polskiego duchownego, Prymasa Polski w latach 

1948-1981, który stał się ojcem duchowym zniewolonego przez komunizm narodu, była najlep-

szym wyborem na patrona szkoły. Dodatkowo dla bieszczadzkiej szkółki,  miało to swoje  uzasad-

nienie  przez fakt więzienia Prymasa Tysiąclecia przez władze PRL , w pobliskiej Komańczy – w 

klasztorze sióstr Nazaretanek. 

        Mając już patrona, bardzo szybko w szkole pojawił się sztandar, który dzięki uprzejmości i 

znajomości ks, Józefa Talika, pięknie wyhaftowały siostry zakonne z Krakowa.  Sztandar ten nadal 

służy i  jest wizytówką szkolnej społeczności na przeróżnych uroczystościach.  

     Od 2006 r  Szkoła  Podstawowa  , z inicjatywy księży Salezjan, wraz przez nich utworzonym 

gimnazjum , zaczęła tworzyć Zespół Szkół , któremu patronował Św. Jan Bosko. Od tego momentu 

edukacja w Polanie miała dwóch patronów, co pociągało za sobą organizowanie uroczystości szkol-

nych  31.01. w święto Jana Bosko, natomiast w maju- w rocznicę śmierci Kard Stefana Wyszyń-

skiego, wspominano drugiego patrona. Wtedy pojawiały się okazjonalne gazetki,  organizowano 

wycieczki do Komańczy – miejsca internowania Prymasa w latach 1955/56, a chętni uczniowie bra-

li udział w konkursach wiedzy o Patronie.  

    Drugi już rok, jak nie Szkoły Salezjańskiej a Szkoła Podstawowa ma nowy organ prowadzący, 

którym jest Stowarzyszenie Edukator z Łomży, w maju nadal będziemy wspominać  postać Pryma-

sa. W tym roku  planowane było Święto Szkoły, związane z faktem beatyfikacji sługi Bożego kard. 

Stefana Wyszyńskiego . Niestety obecna sytuacja czyli pandamia uniemożliwiła zorganizowanie 

święta. Miejmy nadzieję, że za rok ,  godnie wspomnimy i uczcimy naszego Patrona. Hanna M.   

 ——————————————————————————————————- 

Notatka w lwowskim Słowie Polskim nr 543, dnia 18.11.1904 rok, wydanie popołudniowe.  

Szkółka początkowa Towarzystwa Szkół Ludowych w Polanie, utrzymywana staraniem Koła im. 

[Teodora Tomasza] Jeża, otwarta została uroczyście 7 bieżącego miesiąca z okazji wizytacji para-

fialnej przez księdza dziekana [Jakuba] Stasiowskiego. Po mszy świętej, na którą przybyli właści-

ciel Polany p. [Wincenty] Łęcki, miejscowy komitet szkolny i wiele ludu z Polany i sąsiedniej wsi 

Serednie Małe, przemówili do dziatwy ciepłymi słowami proboszcz miejscowy ksiądz [Józef] Da-

szyk i ksiądz dziekan, w szkole zaś p. Łęcki. Szkółka istnieje już pól roku, nauka rozpoczęła się 15 

października: nauczycielką jest p. [Bronisława] Zatwardnicka. 



                                        Polańska szkoła w czasie  pandemii 

              Szkoła w Polanie, jak wszystkie szkoły w Polsce , 

od 12.03. zamknęła swoją działalność na dotychczasowych 

warunkach. Budynek stoi, ale każdego dnia świeci pustka-

mi, brakuje  uczniów i nauczycieli . Pomimo, tak niespoty-

kanej do tej pory sytuacji, nauka trwa. Każdy nauczyciel 

realizuje podstawę programową ze swojego przedmiotu sto-

sując wybrane metody zdalnej komunikacji z uczniami. Me-

tody kontaktów są przeróżne, od bezpośrednich rozmów te-

lefonicznych, poprzez porozumiewanie się drogą mailową, 

do przeprowadzania wideolekcji. Nauczyciele, korzystając z 

tych metod, realizują  program  , uczniowie zdobywają oce-

ny a pod koniec czerwca otrzymają promocję do następnej klasy.   

           Obecna sytuacja, która zaskoczyła wszystkich , jest bardzo trudna dla nauczycieli , uczniów jak i 

dla Ich Rodziców. Uczniowie muszą samodzielnie w warunkach domowych przerobić to, co w szkole ro-

biliby przy wsparciu nauczyciela. Teraz, często w rolę edukatora , szczególnie przy dzieciach z młodszych 

klas, wcielają się rodzice, ciocie czy starsze rodzeństwo. Taka pomoc wymaga od dorosłych wolnego cza-

su , a to pociąga za sobą przeorganizowanie życia całej rodziny.   

            Miejmy nadzieję, że od września szkoły ruszą z tradycyjną edukacją. Dzieciom brakuje kontaktów 

z rówieśnikami a edukacja realizowana zdalnie, nie zastąpi bezpośrednich relacji uczeń-nauczyciel a 

wszystko to, może mieć wpływ na niższy poziom edukacji.  Hanna M.  

  —————————————————————————————————-      

      Zesłanie Ducha Świętego 

Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w Polsce Wielkanoc, potem Boże Naro-

dzenie, a trzecie miejsce wśród uroczystości dorocznych zajmowało Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zie-

lone Świątki.  

Data Zielonych Świątek zależy od Wielkanocy. Już od II wieku obchodziło się je w 49. dniu po Zmar-

twychwstaniu (gdy wliczymy Wielkanoc będzie to dzień 50. - stąd pochodzi nazwa Pięćdziesiątnicy) - a 

więc dzień między 10 maja a 14 czerwca. 

Zesłanie Ducha Świętego to niewątpliwie prawdziwe zielone święta, ciepłe i pełne kwiatów. Kiedyś cała 

Polska tonęła w zieleni. Młodymi brzózkami, które niedawno wypuściły pierwsze listki strojono wnętrza i 

strzechy domów.   

Ale jest to przede wszystkim święto rolników, jak również pasterzy. Chłopcy pasący bydło często wybie-

rali spośród siebie w drugi dzień świąt "króla pasterzy". Zostawał nim ten, który najwcześniej wstawał i 

szedł z bydłem na pastwisko. 

"W tym czasie szczególnie pamiętano o przydrożnych krzyżach i kapliczkach z wizerunkiem Ukrzyżowa-

nego. Miejsca te zwane Bożymi Mękami odwiedzały baby i dziady żebracze, gdzie śpiewano różne pieśni 

kantyczkowe prosząc przodków o wspomnienie. Przed Zielonymi Świątkami wszystkie kapliczki i krzyże 

przydrożne były odnawiane, naprawiane i majone zielenią. 

Wiosenny czas modlitwy za zmarłych przodków trwał od Wielkanocy do Zielonych Świątek. Proszono 

nie tylko o opiekę nad całym domostwem, ale również nad polami i o dobry urodzaj.   

Zesłanie Ducha Świętego w miastach obchodzono wesoło. Hucznie korzystano z majowych czy czerwco-

wych dni. Np. w Warszawie znane były zielonoświąteczne zabawy na Bielanach. Zielone Światki były 

więc obchodzone niegdyś zawsze wesoło, niewątpliwie dzięki łaskom Ducha Świętego, bez którego 

udziału nic pięknego i dobrego nie może powstać.  
 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego to koniec okresu wielkanocnego w całym roku liturgicznym.   
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1. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi 

Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy.  

2. Jutro, w poniedziałek, 1 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodzimy 

święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msza św. będzie o godz. 8 00 i 1800.  

3. Czerwiec poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo Czerwcowe 

po Mszy św. o godz. 18 00 - podczas których śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa.   

4. W czwartek, 4 czerwca, będziemy przeżywali święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana. Zapraszamy do Adoracji Najśw. Sakramentu i modlitwy o powołania 

kapłańskie i zakonne.  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesią-

ca. W piątek spowiedź św. od 17 15. Msza Święta oraz pierwszopiątkowe nabożeństwo o 

godz. 18 00. Chorych odwiedzamy w piątek na telefoniczne zgłoszenie.  

6. W pierwszą sobotę Msza Święta w intencji Ojczyzny o godz. 8 00,  a po niej pierwszoso-

botnie nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej. 

7. W każdą niedzielę Czerwca Msza św. dodatkowa o godz. 15 00.  

8.  Sakrament Bierzmowania w naszej parafii będzie 27 czerwca w sobotę o godz. 11 00. 

Spotkania Formacyjne  do Bierzmowania we Wtorek i Piątek po nabożeństwie czerwco-

wym.  

9. Spotkanie dzieci Pierwszokomunijnych w poniedziałek, wtorek, środa o godz. 17 00.  

10. W przyszłą niedzielę, 7 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. 

Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8 00. Nowym zelatorem Róży męskiej 

został P. Stanisław Myślinśki. Dziękujemy za wieloletnia pracę jako Zelatora P. Konopce.  

11. 11 Czerwca przypada uroczystość Bożego Ciała z procesją udamy się na Osadę. Szcze-

góły w  następnej gazetce.  

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

dnika Wśród Nas.  

W tym tygodniu patronują nam: 

3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce.  

5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik.    

 

    Intencje Mszy Świętych 

Niedziela -  31 maja o godz. 8 00 - + Bronisława, + Stanisław Łysyganicz (rocz. śm.)    

Godz. 11.00 - 1) + Anna Mantojfel od uczestników pogrzebu.   

     2)  O zdrowie i szczęśliwą operację    

 Godz. 15.00 -  + Maria Tarnawska      

 

      Pozostałe intencje są spoza parafii.  

 

 
Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  
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