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Pielęgnuj dobro 

Bóg jest dobry i daje tylko dobro. Jezus mówi nam dziś, że u 

fundamentów każdej działalności Boga jest dobro. Zło przy-

chodzi później i nie pochodzi od Niego. Często i my, podob-

nie jak słudzy gospodarza, pytamy: „Boże, dlaczego chwast? 

Kto to uczynił? Co teraz?”. Zło nami wstrząsa. Jezus nie 

chce, abyśmy kontemplowali zło, koncentrowali się na nim. 

Pan pragnie, abyśmy pielęgnowali dobro, sami stając się ziar-

nem dobra dla innych.  

Panie, tylko Ty możesz wyrwać z mojego serca chwast grze-

chu. Nie pozwól, proszę, aby niszczył on dobro, które we 

mnie zasiewasz.  

 

Chrystus najpełniej działa w celu 

przemiany człowieka w sakramen-

tach, a  zwłaszcza w Eucharystii 



Str. 2 Wśród Nas 

                         Krwawa Niedziela – pamięć o ludobójstwie na Wołyniu 

         11 lipca ,każdego roku , mija kolejna rocznica rzezi wołyńskiej, ludobójstwa dokonanego na 

Polakach przez ukraińskich nacjonalistów zrzeszonych w organizacjach UPA i OUN, przy pomo-

cy większości ludności ukraińskiej. Ten okrutny los spotkał naszych rodaków z terenów tzw. Kre-

sów – Wołynia i Małopolski Wschodniej , dzisiaj w większości leżących w granicach Ukrainy.  

          W niedzielę 11 lipca 1943r. ukraińscy nacjonaliści zaatakowali 99 polskich miejscowości, 

mordując okrutnie Polaków również w kościołach podczas Mszy Świętych. Tak zwana krwawa 

niedziela była apogeum trwającej od 1939r. zbrodni ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem: 

genocidium atrox. Obecne szacunki ofiar, którymi byli przede wszystkim kobiety, starcy i dzieci, 

sięgają 130 tysięcy. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych 

narzędzi zbrodni. Nierzadko zbrodnie 

były dokonywane ze szczególnym okru-

cieństwem, ofiary były torturowane. Czę-

sto polskich zabudowań nie palono od 

razu, lecz dopiero po kilku dniach, by w 

tym czasie schwytać i zabić ewentual-

nych niedobitków, którzy powróciliby do 

swoich domów. Oprawcy działali w wy-

specjalizowanych grupach – jedne pod-

oddziały otaczały wieś kordonem, inne 

zajmowały miejscowość, gromadziły 

ofiary w jednym miejscu i dokonywały 

masakry. Oczyszczaniem terenu z niedo-

bitków oraz grabieżą zajmowali się ukra-

ińscy chłopi. Oddziały UPA po dokona-

niu masakry w jednym miejscu szybko 

udawały się do następnej osady, którą 

zamierzano wymordować. 

          Naszym obowiązkiem jest pamię-

tać o męczeństwie naszych rodaków, któ-

re było  ludobójstwem. Zbyt długo – nie-

stety także już w wolnej Polsce – rozcią-

gano nad nim zasłonę niepamięci i milczenia, zapominając , że realne pojednanie między ludźmi , 

a tym samym pomiędzy narodami, możliwe jest tylko wtedy , gdy odbywa się w prawdzie. H.M    

Zdjęcie -                                                                                                                           

Ruiny kościoła w Kisielinie na Wołyniu, gdzie dokonano jednej ze zbrodni 11 lipca 1943r. 

      ———————————————————————————————————— 

      Myśli św. Jana Bosko  

19 Lipiec  

 

  „ W trudnościach  i walce nie zapominaj nigdy  , że mamy  

     przygotowaną wielką nagrodę w niebie. „   

 



 Msza inauguracyjna i poświęcenie kaplicy na Olchowcu 

W dniu 5 lipca, w piękny, słoneczny dzień odbyła się pierwsza 

msza św. oraz poświecenie kaplicy na Olchowcu. Uroczystości 

przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej Sta-

nisław Jamrozek a koncelebrowana była przez dziekana dekanatu 

lutowiskiego Marka Typrowicza oraz proboszcza parafii Polana 

ks. Marka Ruska.  

 Licznie przybyłych gości powitał pan Zbigniew Kazimier-

czak z Grupy Inicjatywnej budowy kaplicy. Grupę Inicjatywna 

tworzą osoby posiadające domki letniskowe nad jeziorem Soliń-

skim w gminie Czarna.  

 W liturgię mszy włączyły się osoby z tejże grupy 

oraz chór polański.  

 Homilię wygłosił ksiądz biskup, który dużo mówił 

o pokorze wobec Boga i wobec ludzi. 

Ksiądz biskup poświęcił także kaplicę i obrazy-kopie ob-

razów pochodzących z nieistniejących już cerkwi w Pa-

niszczewie i Chrewcie, które stanowią wystrój ołtarza a 

także były rozdawane w podziękowaniach. 

 Grupa inicjatywna w ten sposób pragnęła wyrazić 

swe podziękowania dla księży odprawiających mszę, 

Wójta gminy Czarna Bogusława Kochanowicza, pana An-

drzeja Kalety właściciela firmy budowlanej z Ustrzyk 

Dolnych która zrealizowała przedsięwzięcie budowy tej  pięknej kaplicy oraz innych osób, które w szczegól-

ny sposób przyczyniły się do budowy kaplicy. Karolina Smoleńska  

       —————————————————————————————————— 

     Kapliczka św. Józefa  

Ocalając od zapomnienia historię naszej miejscowości, pielęgnując pozostałe pamiątki dawnej Polany, ocal-

my również od zapomnienia współczesną nam historię, jaką niewątpliwie było wybudowanie naszego nowe-

go kościoła, a zwłaszcza  jego pomysłodawcę i budowniczego śp. ks. Józefa Talika. Ks. Józef Talik, myśląc 

o budowie nowej świątyni nie posiadał żadnych środków finansowych, a i mieszkańcy oprócz wielkiego 

wsparcia, zaangażowania i wielkiego przywiązania do kościoła nie byli w stanie udźwignąć ciężaru całej bu-

dowy nowego kościoła.   

Tak więc wyrażając wielką wdzięczność Panu Bogu za to, że z Jego pomocą, z pomocą kapłanów oraz wiel-

kiej rzeszy ofiarodawców została wzniesiona ta piękna świątynia w naszej małej wspólnocie parafialnej jako 

wotum wdzięczności pragniemy postawić kapliczkę ku czci św. Józefa – Patrona Rodzin, a wkrótce również 

patrona naszej Ojczyzny. Inicjatywę tę wspiera ks. Proboszcz Marek Rusek oraz byli mieszkańcy z Dolnego 

Śląska. Parafianom, którzy chcą wspomóc powstanie swoistego pomnika pamięci przysłowiową złotówką -  

serdecznie dziękujemy - Bóg zapłać!  Maria Faran   
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1.Pamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest 
czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na 
cele inwestycyjne.   
 

2. W środę, 22 lipca święto Świętej Marii Magdaleny, patronki dobrej przemiany. Magdale-
na, wierna uczennica Chrystusa, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmar-
twychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego.  
 

3. W Piątek 24 Lipca Msza św. z prośbami do Maryi Wspomożycielki Wiernych.    
 

4. W sobotę 25 Lipca czcimy Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Błogosławieństwo 
kierowców, samochodów i pojazdów w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 26 lipca po 
Mszy św. o godz. 8 00 i 1100 także o godz. 14 30 przy kapliczce w Olchowcu.  
   
5. O dzisiejszej niedzieli Mszą św. na Olchowcu będzie w każdą niedzielę o godz. 14 30.  
  
6. W tym roku Opust parafialny Przemienienia Pańskiego będzie w niedzielę 9 sierpnia. 
  
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: Gościa Niedzielnego, Niedziela, naszego Tygo-
dnika Wśród Nasz.  

W tym tygodniu patronują nam: 

22 VII – św. Maria Magdalena, została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona 

pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana. 

23 VII – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II 

współpatronką Europy. 

24 VII – św. Kinga (1234-1292), żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po 

śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; św. 

Jan Paweł II kanonizował ją w 1999 roku. 

25 VII – św. Jakub Apostoł (†44), powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem, 

jako jeden z Jego pierwszych uczniów, poniósł śmierć męczeńską ścięty mieczem na roz-

kaz Heroda. 

25 VII – św. Krzysztof (†około 250), męczennik, patron m.in. chrześcijańskiej młodzieży, far-

biarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, prze-

woźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. 

    

    Intencje Mszy Świętych 

 

Niedziela - 19 o godz. 8 00 -  + Anastazja, + Jan Mańko, + Józefa.   

Godz. 11.00 - 1) Antoni Kania (gr.)            2 ) Za Parafian      

   

 Godz.14 30 Olchowiec + Edward, + Roman, + Kazimierz, Stanisław, od sąsiadów  

    Pozostałe intencje są spoza parafii.  
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