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„ Wszystko, o co w modlitwie prosicie, 

stanie się wam, tylko wierzcie, że 

otrzymacie”  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXIX 2020, nr 31  

Współczucie czy obojętność?  

 Jezus wchodzi na ziemię częściowo pogańską, nie dzi-

wi więc, że to Kananejka przychodzi prosić Go o łaskę uwol-

nienia córki z mocy demona. Jej pokora i wiara zadziwiają 

nie tylko nas, ale i samego Jezusa. A z drugiej strony zdumie-

wa oschłość uczniów, którzy nie wstawiają się za nią u Mi-

strza, lecz proszą, aby ją odprawił. Sami też nie chcą tego 

uczynić. Prosząca kobieta, do tego poganka, ciąży im, prze-

szkadza, wstydzą się jej. Jezus jednak pomimo swojej sta-

nowczości wysłuchuje ją, rozmawia i zachwycony jej wiarą 

uzdrawia córkę. Do kogo jestem dziś bardziej podobny: do 

kobiety ufnie błagającej i niezrażającej się milczeniem Jezusa 

czy do obojętnych i nieuważnych uczniów, którzy ją odtrąca-

ją? 

 Nie pozwól, Panie, bym odtrącał innych czy gardził 

nimi dlatego, że mi ciążą czy przeszkadzają. Otwórz moje 

serce! 

100 rocznica Bitwy Warszawskiej  

- str. 2   
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Str. 2 Wśród Nas 

100-tna rocznica Bitwy Warszawskiej – obrony Europy przed komunizmem 

     W dniach 13–15 sierpnia 1920 r. na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny 

polsko-bolszewickiej. Określana mianem "cudu nad Wisłą" i uznawana za 18. przełomową bitwę w hi-

storii świata, zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bol-

szewizmem. A oto jej krótki rys :  

    Podpisanie rozejmu 11 listopada 1918 r. i zakończe-

nie I wojny światowej przesądziły o powstaniu niepod-

ległej Polski, ale nie wyznaczyły granic państwa. Walka 

o nie trwała jeszcze pięć lat – najdłuższą i najtrudniejszą 

była walka o granicę wschodnią.  

     Dla rządzących w Rosji bolszewików, Kresy i Polska 

stanowić miały „czerwony pomost”, dzięki któremu re-

wolucja komunistyczna dotrze do krajów Europy Za-

chodniej. Zajęcie terenów na zachód od Bugu dawało 

możliwość realizacji eksperymentu politycznego – idei 

likwidacji państw narodowych i powstania wspólnoty 

komunistycznej.  

     Wojna przeciwko sowieckiej dyktaturze, która świadomie dążyła do likwidacji religii, własności pry-

watnej, klas społecznych i „burżuazyjnej suwerenności” była dla Polski walką w obronie niepodległości, 

demokracji parlamentarnej, w której fundamentem społeczeństwa jest wolność polityczna, własność pry-

watna i patriotyzm.  Bezpośrednie zagrożenie państwa zmobilizowało siły do obrony.  Armia Polska, li-

cząca w kwietniu 1920r. 600 tys. ludzi,  podniosła do sierpnia swoją liczebność do ponad 900 tys.  

      Józef Piłsudski postanowił stoczyć decydująca bitwę na obszarze między Bugiem i Wisłą. 13 sierpnia 

bolszewicy uderzyli na przedmieścia Warszawy – przełamali pierwszą linię obrony i zajęli Radzymin. 

Rozpoczęły się dwudniowe walki o Warszawę, najcięższe boje stoczono pod Radzyminem i Ossowem. 

Armia gen Sikorskiego zatrzymała dwukrotnie silniejszego wroga i zaczęła spychać go na wschód. Roz-

miary klęski bolszewików zwiększała szybkość polskiego natarcia – piechota posuwała się 50-60 km na 

dobę, zajmując węzły komunikacyjne, przeprawy, mosty na tyłach cofającego się przeciwnika.  Zwycię-

ska bitwa zwana Warszawską, w wojnie z Rosją sowiecką, miała  dla polskiego społeczeństwa  znacze-

nie moralne. Był to pierwszy od 220 lat sukces Polski na arenie międzynarodowej i pierwsza od 220 lat 

wojna wygrana samodzielnie przez armię polską.  

      Polacy pokonując sowietów, zniweczyli ich dalekosiężne plany. Dla politycznych planów bolszewi-

ków rewolucja w Polsce była koniecznym etapem na drodze do faktycznego celu, jakim była rewolucja 

w Niemczech i w kolejnych krajach Europy Zachodniej. Gdyby nie udało się obronić Warszawy, Polska 

Republika Rad stałaby się faktem. Upadek Polski pociągnąłby za sobą upadek państw bałtyckich, za-

chwianie systemu wersalskiego w Europie i próbę przeniesienia rewolucji na zachód. 

                         Obrona Warszawy zapobiegła bolszewizacji Europy.  H. M.                                                                            



        Odpust w Polańskiej Parafii pw. Przemienienia Pańskiego   

      Parafia w Polanie obchodziła swoje święto, które przypada   06.08. każdego roku. Jest to  święto 

Przemienienia Pańskiego, w kościele katolickim obchodzone jako święto liturgiczne. Liturgia tego 

dnia wspomina opisane w Biblii wydarzenie, przez które Chrystus objawił swoją boskość przed wy-

branymi uczniami : Piotrem, Janem i Jakubem. To wydarzenie opisane jest w trzech ewangeliach : 

Mateusza, Marka i Łukasza.    

  Święto parafii, będące świętem patronalnym każ-

dego kościoła parafialnego, daje , nam wiernym, możli-

wość uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zu-

pełny czyli darowanie wszystkich kar za popełnione 

grzechy. 

   W tym roku   odpust parafialny  przypadł na 09.08. a 

uroczystą Eucharystię sprawowali trzej księża:   

 

ks. Bogdan Nowak – proboszcz z parafii Św. 

Józefa w Przemyślu, ks. Zygmunt Kostka – wi-

kariusz prowincjała z Krakowa a także ks. Ma-

rek Rusek – proboszcz z Polany. Homilię odpu-

stową wygłosił ksiądz  z Przemyśla a całość 

uświetnił swoim śpiewem chór z Polany. Uro-

czystą Mszę  Św. licznie zebrani parafianie za-

kończyli wspólną procesją wokół kościoła.   

Zielna – 15.08 

Matka Boska – Zielna!... Zielna!... 

Ziele kwitnącego drużka, 

rozmarynem pachnąca, weselna 

w drohnych, ziołowych wianuszkach! 

W wianuszkach, z drobnej rutki, 

w rozchodnikach złotych kwiatkach, 

z wniebowziętych uśmiechem cichutkim – 

wszelakiego ziela Matka…  

Chronią od burzy i gromu 

wianuszki Twoje zeschnięte, 

od nieszczęść strzeże domu – 

Duch Zielnej i wniebowziętej!... 
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1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą 

sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wie-

ków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją 

Królową. Także i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Dziś skład-

ka przeznaczona jest na cele inwestycyjne.  

2. W Piątek po Mszy św. o godz. 19 00 - nabożeństwo z  różańcem  do św. Chabeta.  

3. W naszych modlitwach nie zapominajmy o pielgrzymach oraz o wypoczywających na 

wakacjach. Prośmy Matkę Boga i naszą o ich wzrost duchowy, dobry, ubogacający wypo-

czynek i szczęśliwy powrót do domu. 

4. Dziś ukazał się kolejny numer naszej gazetki Wśród Nas. W Ciekawy artykuł o 100 rocz-

nicy bitwy warszawskiej - cudu nad Wisłą.  

W tym tygodniu patronują nam: 

 

17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), prezbiter, dominikanin, który poświęcił się misjom 

w różnych częściach naszego kraju; jego życie było wypełnione czcią do Matki Bożej. 

20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, 

wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”. 

21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając de-

krety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii.  

    Intencje Mszy Świętych 

Sobota Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny -15 Sierpnia   
 o godz. 8 00  1) +Stefania, + Paweł, + Tadeusz Wytyczak   

   2) O  szczęśliwe narodziny dziecka   

  Godz. 11.00 -  O zdrowie i bł. Boże i opiekę Maryi dla członków Róży   

            Różańcowej św. Maksymiliana Kolbe  

  

  Godz.14 30 -  Olchowiec  + Jan Bochnak (greg.)  

 

Niedziela - 16 Sierpnia  o godz. 8 00  + Władysław Podraza   

 

              O godz. 11 00    1) + Jan Bochnak (greg.)  

            2) O zdrowie i błog. Boże dla Lidii  

  

 Godz.14 30 Olchowiec   Za Parafian    

   

    Pozostałe intencje są spoza parafii.  
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