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Skutkiem wtajemniczenia w 

sprawowane misteria powinna być 

świadomość, iż egzystencja człowieka 

jest stopniowo przemieniana przez 

celebrowane święte misteria.  
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Bliskość rodzi się ze słuchania 

 Jezus przemienia się wobec trzech wybranych aposto-

łów, ukazując im blask swojego Bóstwa. Ojciec zaś potwier-

dza tożsamość Jezusa i zaprasza uczniów, aby Go słuchali. 

Apostołom jest tak dobrze przy Jezusie, że chcą zatrzymać tę 

chwilę. Piotr deklaruje, że postawi dla nich namioty. Jezuso-

wi jednak chodzi o coś innego. Pragnie, aby uczniowie 

wzmocnieni tym doświadczeniem umieli przeżywać trudy 

codzienności po zejściu z Góry Przemienienia. Aby doświad-

czenie Jego bliskości odżywało w ich sercach za każdym ra-

zem, kiedy odważą się Go słuchać. Abyśmy także my, kiedy 

zaczynamy słuchać Jezusa, doświadczali Jego obecności i 

odkrywali Jego nieskończone piękno.   

 Jezu, Ty jesteś umiłowanym Synem Bożym, jedynie 

Ciebie pragnę słuchać. 
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Str. 2 Wśród Nas 

Jak przygotować się do spowiedzi? 

 Każdy wierzący w głębi serca wie, jakie przeszkody mogą pojawić się w przystępowaniu do sa-

kramentu pokuty. Przez działanie Złego wchodzą w grę ludzkie uczucia, takie jak duma i wstyd. Często - 

nie wolno nam o tym zapominać - rodzi się także nieufność zarówno do sakramentu samego w sobie, jak 

i do własnych możliwości - co wyraża się w tradycyjnym akcie skruchy: „aby nigdy więcej nie obrazić 

Boga i uciekać przed okazjami bliskimi grzechowi"*. 

 Od wieków istnieją w Kościele sche-

maty przydatne w rachunku sumienia, które 

podkreślają różne rodzaje grzechów, często 

ukazane w relacji do Dziesięciu przykazań lub 

do cnót przekazywanych przez tradycję moral-

ną Kościoła. Wcześniej, zanim nastąpi praw-

dziwa konfrontacja z poszczególnymi grzecha-

mi, które zakłócają sumienie, byłoby bardziej 

użyteczne dla penitenta, aby zastanowił się nad 

naturą grzechu i odpowiedzią, dlaczego należy 

go szybko naprawić. 

Nic nie może rzucić więcej światła na naturę 

grzechu niż postawienie go wobec jego do-

kładnego przeciwieństwa: miłości Boga. Słowo 

Boże ukazuje tę miłość w wielu obrazach, ale 

objawia jej najwyższy wymiar w krzyżu Chry-

stusa. Tutaj Syn Boży ofiarowuje się w pełnym posłuszeństwie misji, którą otrzymał od Ojca, jako ofiara 

przebłagalna za nasze grzechy. W rzeczywistości jest to męka Chrystusa z poszczególnymi elementami, 

które składają się na jej dynamikę: zdrada dla pieniędzy lub dla czystej wygody, kłamstwa, kpiny, ciągła 

przemoc, które ujawniają niszczącą naturę grzechu. 

 Krew Chrystusa przelana z miłości na krzyżu jest nie tylko realną ceną naszego odkupienia, ale 

także najbardziej precyzyjną i najbardziej spersonalizowaną miarą naszego grzechu. Oto dlaczego przed 

przystąpieniem do sakramentu dobrze byłoby rozważać przede wszystkim mękę Jezusa, tak jak jest opi-

sywana w Ewangeliach. Nie wystarczy jednak przeczytać opis męki. Niezbędne jest wejście w tę historię 

z problemami naszego życia osobistego, aby zmierzyć się z poszczególnymi bohaterami, a przede 

wszystkim z Jezusem, który ofiarowuje się za nas. W ten sposób otworzą się nasze serca i uświadomimy 

sobie to, że ostatnie słowo o nas nie należy ani do grzechu, ani do Złego, ale do miłosierdzia Ojca obja-

wionego w Jezusie Chrystusie, który za nas wydał siebie samego.  

 



                                   Kres Polańskich lip, świadków historii. 

     Polana, ze swoją bardzo bogatą historią, ma do zaoferowania licznie przybywającym do niej tury-

stom, ciekawe miejsca i obiekty do zwiedzania.  

      Takim niewątpliwie wyjątkowym miejscem jest 

plac po kościele rzymsko-katolickim, którego jedy-

nymi śladami są:  zarys kamiennych fundamentów, 

dzwonnica parawanowa oraz wiekowe lipy liczące 

około 140 lat a także kilka grobów na przykościel-

nym cmentarzyku.  Budowę tej świątyni zakończo-

no w 1780 roku a poświęcenia dokonał ks. Dionizy 

Błoński, komentarz parafii polańskiej, 13 sierpnia 

tego roku, w niedzielę , tydzień po odpuście.  Wtedy 

to posadzono, jak to było w zwyczaju, lipy wokół 

świątyni. Do naszych czasów dotrwały trzy lipy ro-

snące wzdłuż wschodniej  granicy placu oraz pięć, 

nieco młodsze, po obydwóch stronach dzwonnicy. 

Te trzy najstarsze ,, siostry’’, od 2003 roku stanowią 

Pomniki Przyrody , ze względu na wiek i wartość historyczną.  

       W ubiegłym roku zimą, lipa tuż przy drodze asfaltowej, pod ciężarem  śniegu straciła jeden 

wielki konar. Natomiast w lipcu tego roku, dwie pozostałe lipy w tym szpalerze  bardzo ucierpiały 

na skutek silnego wiatru. Te stare drzewa 

nie obroniły się przed siłami natury. Jedną 

wiatr złamał całkowicie, druga straciła 

większość konarów. Na szczęście, zwalone, 

połamane gałęzie nie uszkodziły okolicz-

nych grobów  jak również tablicy informa-

cyjnej o historii kościoła.  

Stare drzewa odchodzą a my jesteśmy 

świadkami powolnego ich kresu. Pozostaną 

po nich jedynie fotografie oraz pamięć 

przez nas pielęgnowana.   

                                                                                                                         

H.M 
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1. Dziś w naszej parafii Uroczystość odpustowa Przemienienia Pańskiego. Kazanie odpu-

stowe wygłosi Ks. Bogdan Nowak proboszcz z parafii św. Józefa W Przemyślu.  

2. Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w uroczystość Odpustową Parafii 

składam „Bóg zapłać” ! Mieszkańcom Polany Dolnej za porządki wokół Kościoła i Cerkwi,  

chórowi  kościelnemu za piękne śpiewy, a ofiarodawcom za wsparcie finansowe.    

3. W sobotę 15 sierpnia, przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. . 

W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na litur-

gię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione. 

Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzyma-

ne dary. W tym dniu Msze św. o godz. 8 00 i 11 00 oraz 14 30 w Olchowcu.  

4. W tę maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspomi-

nać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Pamiętajmy, że zmagania o właściwe miejsce Polski 

wśród narodów Europy i świata ciągle jeszcze trwają. Polecajmy Królowej Polski losy na-

szego narodu. 

5. W Następną niedzielę 16 sierpnia składka jest przeznaczona na cele inwestycyjne. 

 

6. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dziś ukazał się kolejny numer naszego tygo-

dnika Wśród Nas.  

W tym tygodniu patronują nam: 

10 VIII – św. Wawrzyniec (†258), diakon i męczennik. 

11 VIII – św. Klara (1194-1253), dziewica, która idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała ży-

cie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami. 

14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), franciszkański kapłan i męczennik obo-

zu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia. 

 

    Intencje Mszy Świętych 

Niedziela - 9 Sierpnia o godz. 800   

    + Jan Bochnak (gregorianka)  

 Godz. 11.00 - 1) + Maria Mańko  

     2) + Ks. Józef Talik        

   

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

   

    Pozostałe intencje są spoza parafii.  
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