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Przyjąć Jezusa w bliźnim
Być godnym Jezusa to uczynić Go pierwszym w miłości i
według tej miłości budować wszystkie inne relacje. Wielu
świętych, medytując nad tą Ewangelią, dochodziło do wniosku, że: „Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko in-
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ne jest na właściwym miejscu”. Także nasze relacje, szczególnie te z ważnymi dla nas osobami: współmałżonkiem,
dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi, odnajdują właściwe miejsce, kiedy Bóg jest dla nas pierwszy. Kiedy potrafimy w drugim człowieku zobaczyć nie tylko jego samego, lecz także

obecnego i działającego w nim Boga, wtedy Jezus wynagradza nam z hojnością przyjęcie Go w bliźnich. Życia możemy
zazdrośnie strzec dla siebie lub tracić je dla innych. Tylko ta
druga opcja jest rozwojowa.
Jezu, pragnę, abyś był dla mnie zawsze pierwszy. Pragnę widzieć Cię przychodzącego do mnie w drugim człowieku.

Aleksander Dulęba, lekarz w Lutowiskach.—str. 2
Zakończenie
roku
szkolnego
str. 3

Liturgia
jest
celebrowaniem
ewangelizacyjnej działalności oraz
źródłem dawania siebie ciągle na nowo.

Str. 2
Aleksander Dulęba, lekarz w Lutowiskach.
Wspomnienie o dr. Dulębie opublikowane w
Przeglądzie Lekarskim w 1911r.
Śp. Dr Dulęba zginął, jak żołnierz na posterunku. 30 marca br. został wezwany z Sieniawy do rodzącej w Majdanie [Sieniawskim]. Czując się od jakiegoś czasu niezdrowym i doznając
dolegliwości ze strony serca, nie mógł jednak wobec nieobecności drugiego lekarza i stanu rodzącej odmówić pomocy.
Dr Aleksander Dulęba urodził się w Królestwie Polskim w r. 1857 i tam się kształcił.
Wskutek jednak znanego zajścia z Apuchtinem
na Uniwersytecie Warszawskim, [studenckie protesty przeciwko rusyfikacyjnej polityce kuratora
szkolnego Apuchtina] musiał wraz z innymi opuścić kraj; wtedy udał się do Krakowa i tutaj w
roku 1880 uzyskał dyplom doktora wszech nauk
lekarskich. Ciężkie i trudne były dla niego studia,
albowiem wskutek braku środków materialnych
musiał zarabiać na całe swe utrzymanie. Po odbyciu praktyki szpitalnej w Krakowie, pełnił obowiązki lekarza podczas cholery azjatyckiej w roku 1893 i 1894, a następnie w roku 1896 objął posadę lekarza okręgowego w Lutowiskach. Miasteczko to było podówczas odcięte od cywilizowanego świata, ludność, rozrzucona wśród gór, wierzyła w gusła i szukała porady u wróżbitów, a
zmarły był właściwie pionierem wiedzy lekarskiej. Swymi przymiotami, bezinteresownością
oraz sumiennością w spełnianiu obowiązków pozyskał tamtejszą ludność, wskrzesił w niej wiarę
do lekarzy i nauczył ją szukać umiejętnej pomocy
w chorobie. Ludność uznała jego zalety i cichą
pracę i darząc go zaufaniem, wybrała burmistrzem Lutowisk.
Na tym stanowisku starał się usilnie o sanację i rozwój miasteczka, był założycielem rozmaitych towarzystw, a stanąwszy na czele utworzonego komitetu, doprowadził do skutku budowę wspaniałego kościoła dla okolicznej ludności
polskiej.
Praca Dra Dulęby w Lutowiskach wydała
obfite owoce; sam jednak pracując usilnie w okolicy górskiej, przy braku komunikacji, będąc kilkakrotnie w niebezpieczeństwie życia wskutek
wylewów i zawiei śnieżnych, podkopał swoje własne zdrowie i dla jego ratowania zmuszony był w
r. 1906 przenieść się na nieco mniej uciążliwe
stanowisko lekarza okręgowego do Sieniawy.

Wśród Nas
W Sieniawie, wciągu czteroletniej pracy,
zaskarbił sobie wśród ludności miłość i szacunek,
a pracując dalej gorliwie na polu społecznym,
zajął we wszystkich towarzystwach miejscowych,
jak Towarzystwo Szkoły Ludowej, „Sokół”, Kasa
Reiffeisena, Kółko Rolnicze itp.
Dowodem miłości i uznania dla zmarłego
był pogrzeb, na który pospieszyły kilkotysięczne
tłumy ludności okolicznej, cała inteligencja, liczne deputacje Towarzystw z wieńcami, a między
niemi i deputacja Oddziału Jarosławskiego Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich. W imieniu tej
deputacji przemawiał przewodniczący Dr W.
Czyżewicz. W przemowie swej podniósł on, że
aby, jak śp. Dulęba, być prawdziwym lekarzem,
nie rzemieślnikiem, trzeba się kierować sercem i
współczuć ze społeczeństwem, praca zaś uciążliwa i odpowiedzialna, potrzeba przybierania maski obojętności wobec chorego i rodziny przy
równoczesnych wzruszeniach i niespokoju o stan
chorych są głównymi przyczynami, że serce lekarza pod wpływem tych wzruszeń tak rychło ulega. Dlatego też lekarze giną w sile wieku albo
wskutek chorób zakaźnych, albo wskutek chorób
serca. Nad grobem przemawiał jeszcze dziekan
ks. Włazowski w imieniu kościoła i inteligencji
miejscowej i notariusz Wilczek, prezes Sokoła, w
imieniu licznych Towarzystw w Sieniawie, których nieboszczyk był czynnym członkiem.
Praca publiczna Dr Dulęby była wydatna
dla społeczeństwa i znalazła uznanie wszechstronne w chwili śmierci. Niestety jednak ta bezinteresowność była niekorzystna dla śp. Dr Dulęby i Jego rodziny, albowiem, umierając za wcześnie, pozostawił on swoich najbliższych w opłakanym stanie materialnym, bez środków do życia, a
tylko szanownemu Zarządowi Dóbr Sieniawskich
należy zawdzięczać urządzenie pogrzebu.
Z tej zasady wychodząc, Oddział Jarosławski Towarzystwa Lekarzy Galicyjskich postanowił zamiast wieńca na trumnę śp. Dr Dulęby
stworzyć ze składek między sobą mały fundusz
podręczny, który ma służyć w potrzebie na ponoszenie wydatków pogrzebu i zabezpieczenie chwilowe potrzeb rodzin po lekarzach, choćby przez
kilka dni, dopóki nie przyjdą z pomocą znaczniejsze obecnie istniejące towarzystwa.
Fundusz ten będzie uczczeniem pamięci
zmarłego i będzie odpowiadał intencjom, jakimi
kierował się śp. Dulęba.
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Zakończenie roku szkolnego
w Polanie
26.06. w szkole podstawowej w Polanie
zakończono rok edukacyjny 2019/2020, a tym
samym zapoczątkowano przerwę wakacyjną.
Miniony rok szkolny , w ujęciu tradycyjnym,
został przerwany pandemią. Od marca do
czerwca trwało nauczanie zdalne. Uczniowie ,
ich rodzice oraz nauczyciele dobrnęli szczęśliwie do końca , jakże trudnego dla wszystkich
drugiego semestru. W związku z powyższym,
na uroczystość zakończenia roku szkolnego
połączoną z pożegnaniem klasy VIII, wszyscy z wielką przyjemnością przybyli.

Początkiem uroczystości była Msza Św. odprawiona przez ks. Proboszcza, Marka Ruska. Uczestniczyła
w niej cała społeczność szkolna: grono pedagogiczne, uczniowie oraz rodzice. Po Eucharystii , wszyscy zebrani pozostając w kościele, obejrzeli na ekranie prezentację fotograficzną poświęconą odchodzącej klasie
VIII. Zdjęcia, przypominające w dużym skrócie lata spędzone w
polańskiej szkole, wywołały u zebranych wiele wzruszeń. Następnie pani dyrektor, Dominika Podstawska, przywitała zebranych i
wyraziła gorące podziękowanie nauczycielom, uczniom oraz rodzicom za miniony i przepracowany wspólnie rok szkolny. Wszystkim Rodzicom wręczone zostały dyplomy podziękowania za
współpracę i ogromną pomoc w utrzymaniu szkoły. W dalszej kolejności, wychowawca odchodzącej klasy VIII, pani Krystyna Pisarska wręczyła wszystkim uczniom świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyróżniając szczególnie tych, którzy uzyskali najwyższa średnią. Następnie , z rąk swoich wychowawców, świadectwa odebrali uczniowie pozostałych klas a piękne dyplomy zostały wręczone najmłodszym z oddziału przedszkolnego.
Po wspólnych pamiątkowych zdjęciach, szczęśliwi rozpoczynających się wakacji, rozeszliśmy się do domów.
H.M
—————————————————————————————-

Wysłuchałeś mnie Panie
Byłam w bólu, wielkim bólu i zwątpieniu,
Na dno samo w swej rozpaczy przecież spadłam.
Wciąż wołałam, wciąż prosiłam, wciąż płakałam,
Zagubiona, porzucona i bezradna.
W swym cierpieniu nie czekałam już niczego,
Tylko końca swego co dzień wyglądałam.
Byłam w pustce, bez nadziei i w zwątpieniu
Tak głęboko, że nim słońca nie widziałam.
Lecz nad bóle, nad mym bólem Bóg się schylił,
Bo On głosu cichych modlitw mych wysłuchał.
I wyciągnął mnie z przepaści tej głębokiej
Bo On każdej zagubionej duszy szuka.
Inspiracją do powstania tego wiersza był Psalm 40

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 28 Czerwca 2020
1. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziś Msza św. o godz. 15 00 w Kościele odwołana w Polanie Górnej przy kapliczce Najświętszego Serca Pana Jezusa ze względy na warunki pogodowe.
2. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Swoimi
modlitwami obejmijmy papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.
3. Od środy 1 Lipca do 31 Sierpnia od poniedziałku do Piątku Msza św. o godz. 19 00.
4. W pierwszy czwartek, dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i
święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Msza św. o
godz. 19 00 a następnie adoracja Najśw. Sakramentu.
5. W pierwszy piątek spowiedź od godz. 18 30. Msza św. z nabożeństwem do Serca Pana
Jezusa. O godz. 19 00.
6. W pierwszą sobotę Msza sw. za Ojczyznę i nasze rodziny z nabożeństwem ku czci Niepokalanego Serca Matki Bożej o godz. 8 00.
7. W ostatnią Niedzielę zebrana składka inwestycyjna wynosiła. 1180 zł. W ostatnim czasie
zakupiono mikrofon bezprzewodowy, mikrofon na ambonce koszt 1100 zł istnieje jeszcze
wymiana wzmacniacza do nagłośnienia Kościoła, zamontowano gaśnicze i instrukcje ewakuacji bez płatnie. Wszystkim parafianom i ofiarodawcom dziękuję - Bóg zapłać.
8. W pierwszą niedzielę miesiąca zmiana tajemnic różańcowych o godz. 8 00. Będzie zbierana także składka dla powodzian.

9. W dniu 8 lipca o godz. 2 00 w nocy nasza parafia została wylosowana do sztafety Różańcowej—proszę o zgłoszenie do zakrystii po 2 osoby z każdej Róży do odmówienia Cząstki
Różańca.
10. W następną Niedzielę o godz. 16 zapraszam na poświęcenie i Mszę św. kapliczcy na
Olchowcu. Przez okres lipca i sierpnia Mszy św. o godz. 15 w kościele nie będzie.
W tym tygodniu patronują nam:
29 VI – święci Apostołowie Piotr (†około 64 lub 67) i Paweł
3 VII – św. Tomasz Apostoł (†67),

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 28 Czerwiec o godz. 8 00 - + Jan Patyna (gr.)
Godz. 11.00 - 1) + Władysław Podstawski (1 rocz. Śm.)
2) + Kamil Makarski
Godz.15.00 W intencji Mieszkańców Polany Górnej, w intencji chorych
Wtorek—30 Lipca godz. 18 00 +Jan Pisarski—rocz. śm.
Od 1do 30 Lipca- +Antoni Kania (gregorianka)
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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