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W Eucharystii mamy Jezusa, Jego 

odkupieńczą ofiarę, mamy Jego 

zmartwychwstanie, mamy dar Ducha 

Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo 

i umiłowanie Ojca.  
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pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 
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Żyć świadomie 

 Najtrudniej spotkać Boga tym, którzy uważają, że „są w 

porządku”. Nie czują potrzeby nawrócenia ani spotkania Boga 

jako Zbawiciela. Tak było w przypadku faryzeuszy i starszych 

ludu, tak też bywa w naszym przypadku. Celnicy i nierządnice 

wyprzedzają nas w drodze do Boga, bo mają świadomość grze-

chu, wierzą w miłość Zbawiciela i pragną przemiany życia. 

Prośmy dziś o łaskę opamiętania i spojrzenia na siebie i własne 

życie oczami miłosiernego Zbawiciela. Do jakiej wolności za-

prasza mnie Jezus? Jakiej przemiany pragnie dokonać w moim 

życiu, abym już nie tylko powtarzał: „Tak, Ojcze”, ale też to 

spełniał?  

 Jezu, każdego ranka zapraszasz mnie do bliskości z To-

bą: „Dziecko idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Dziękuję za ten 

dar!   

Rozważania na pierwszą sobotę—

str. 2 

Podziękowanie - str. 3   

Harcerze z Polany- str. 3  



Str. 2 Wśród Nas 

   Cud w Kanie Galilejskiej- rozważania na pierwszą sobotę października 

 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.1 Zaproszono na to wesele także Je-

zusa i Jego uczniów. 2 A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina.3 Jezus Jej odpowie-

dział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?4 Wtedy Matka Jego powie-

działa do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie.5 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do 

żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.6 Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stą-

gwie wodą! I napełnili je aż po brzegi.7 Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! 

Oni zaś zanieśli.8 A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono po-

chodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego9 i powiedział do niego: Każdy człowiek 

stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory.10 Taki to po-

czątek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.11 Następ-

nie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.12 (J 2,1-12) 

1. Zadziwiający rodzaj cudu 

Zaskakujący był rodzaj i okoliczności pierwszego cudu Jezusa, ukazującego Jego niezwykłą potęgę. Ujawnienie się Bo-

skiej mocy Chrystusa dokonało się w bardzo dyskretny sposób, w czasie wesela w Kanie Galilejskiej. Nie było to ani 

cudowne uzdrowienie jakiegoś chorego, ani wskrzeszenie z martwych, ani uciszenie kataklizmu. Skłoniony do działania 

przez Matkę, Maryję, Jezus zamienił bardzo dyskretnie wodę w wino. Był to cud, który nie został uczyniony z powodu 

jakiejś niezwykłej konieczności, lecz po to tylko, by nikt w radosnym dniu wesela nie musiał się smucić ani wstydzić z 

powodu zaniedbań. Wydarzenie w Kanie pokazuje, jak wrażliwy na ludzkie kłopoty, nawet najmniejsze, jest Jezus i 

Jego Matka. Żadna sprawa, związana z naszym życiem, nie jest Im obojętna. (Różne katechezy dla dzieci o Trójcy 

Świętej i Jezusie znajdują się tutaj) 

2. Cud przed czasem dokonywania cudów 

Na wesele w Kanie Galilejskiej zaproszono Jezusa, Jego Matkę oraz Jego uczniów. (por. J 2,2-3) W pewnym momencie 

wyczerpały się zapasy wina. Maryja była pierwszą osobą, która ujawniła swoją aktywność w kłopotliwej dla organiza-

torów wesela sytuacji. Sama była bezradna, dlatego zwróciła się do swojego Syna. „A kiedy zabrakło wina, Matka Je-

zusa mówi do Niego: Nie mają już wina”. (J 2,3) Czy inni zorientowali się, że nie ma już wina? Z pewnością rozpoznał 

kłopotliwą sytuację gospodarz wesela, być może także słudzy, którzy rozlewali wino. Nie wiedzieli jednak, co zrobić, 

jak rozwiązać trudny problem. O braku wina musiał wiedzieć także Jezus, który już wcześniej wykazał się przed Nata-

naelem znajomością rzeczy ukrytych i tajemniczych. Nie zadziałał jednak w cudowny sposób, gdyż jeszcze nie nadeszła 

godzina dokonywania przez Niego cudów (por. J 2,4), które miały potwierdzać prawdziwość Jego nauczania i ukazy-

wać Jego Boskie posłannictwo. Na to jednak było jeszcze za wcześnie. Ze względu na dobro posłannictwa Jezusa nie 

było potrzeby dokonywania cudów i rozbudzania przez nie zbędnej ciekawości wśród rodaków. Mimo to Jezus zadzia-

łał w sposób dyskretny, niemal całkowicie ukryty przed kimkolwiek. Dokonał cudu bez rozgłosu i sensacji, bo Matka 

Go poprosiła o zajęcie się zaistniałą trudną sprawą. (Więcej o wstawiennictwie Maryi tutaj) 

3. Cud, który mógł rozbudzić złudne nadzieje mesjańskie 

Jezus dokonał cudu, który w pewnym sensie mógłby okazać się niebezpiecznym dla Jego zbawczego posłannictwa, gdy-

by od razu stał się powszechnie znanym. Z tego powodu Zbawiciel dokonał go w sposób bardzo dyskretny, prawie 

ukryty. Gdyby to cudowne wydarzenie stało się powszechnie znane, zanim jeszcze Jezus zaczął publicznie głosić Ewan-

gelię, mogłoby umocnić Izraelitów w fałszywych nadziejach mesjańskich. Żydzi mogliby myśleć, że wreszcie przyszedł 

ten, który zapewni im jedzenie, picie i dobrobyt materialny; że przyszedł Mesjasz, który doprowadzi ich do potęgi poli-

tycznej i gospodarczej. A przecież nie po to Odwieczne Słowo stało się ciałem! Syn Boży przyszedł na świat, aby zbudo-

wać królestwo Boże, czyli królestwo dobra i prawdy. Królestwa, w którym panuje miłość, nie buduje się obfitością je-

dzenia i picia, lecz przez wyzwolenie z grzechu, egoizmu i skoncentrowania się na samym sobie. To miał Jezus uświado-

mić przez swoje nauczanie. Miał słowem i przykładem pobudzać do przemiany serc, bo bez niej nie może powstać kró-

lestwo dobra. Jeśli egoizm będzie panował w ludzkich sercach, królestwo Boże nie pojawi się na tym świecie. Żydzi i 

reszta ludzkości nie potrzebują cudownego obdarowywania przez Jezusa winem, chlebem i innym pokarmem, lecz Je-

go łaską, która leczy z egoizmu, usuwa grzech i rozbudza w sercach ludzkich prawdziwą miłość do Boga i do ludzi. Je-

zus miał o tym stopniowo i cierpliwie przez trzy lata przekonywać ludzi przez swoje nauczanie.  
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  Podziękowanie 

           Gorące podziękowania należą się Grupie 

Inicjatywnej wsi Polana, która zainicjowała 

oraz wykonała obsadzenie tujami placu po 

dawnym kościele  

                      Przedsięwzięcie to wymagało 

wykoszenia trawy,  uporządkowania placu, wy-

kopania 80 dołów, zakupu i posadzenia sadzo-

nek a następnie ich podlania wodą pociągniętą 

z potoku.  

            Za te wszystkie prace dziękujemy pani 

Marii Faran, Joannie Faran, Danucie Maj, Han-

nie Myślińskiej, państwu Agnieszce i Staszkowi Oskorip, państwu Józefie i Bogdanowi Mikrut 

a także Kubie Ostrowskiemu i Wojciechowi Mantojfel.  

————————————————————— 

        Harcerze z Polany   

        w Trójboju Technicznym 

 

                   Bieszczadzka Drużyna Barto-

szowa ze Szkoły Podstawowej w Polanie 

wzięła udział w Trójboju Technicznym, któ-

rego organizatorem była Komenda Hufca 

Ziemi Sanockiej.  

  

 Trójbój polegał na wykazaniu się 

umiejętnościami   wspinaczkowymi, strzeleckimi oraz orientacją w terenie. Drużynę z Polany 

reprezentował patrol w składzie : Emilia Caban, Roksana Tarnawska, Robert Morąg i Marcin 

Kania.  Cała impreza  z wyjątkiem pierwszego etapu jakim była wspinaczka na ściance wspi-

naczkowej w Sanoku, odbyła się 19.09. w harcerskiej  bazie Berdo nad jeziorem Myczkowiec-

kim.  Nasi harcerze świetnie poradzili sobie we wspinaczce, trochę gorzej w dwóch pozosta-

łych dyscyplinach, za co otrzymali puchar i dyplom za uczestnictwo. 

         Wszystkim harcerzom , za godne reprezentowanie Bieszczadzkiej Drużyny Bartoszowej, 

dziękujemy. 

  ……………………………………………………………………………………………….. 



1.Dzisiejsza niedziela w Kościele jest poświęcona migrantom i uchodźcom. W tym roku jest to już 106. 

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Osobistymi modlitwami obejmijmy ludzi, którzy opuścili swój dom 

rodzinny z powodu toczących się wojen, prześladowań i terroru. Prośmy Bożą Opatrzność, aby dzięki po-

mocy dobrych ludzi znaleźli dla siebie bezpieczne miejsce.  

 

2.  W czwartek rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Już dzisiaj zachęcam dzieci, 

młodzież i dorosłych do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które 

w naszym kościele będziemy odprawiali o godz. 17 00.—Msza św. 17 30. - Modlitwa Różańcowa.   

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.  

4. W czwartek podczas wieczornej Eucharystii o godz. 17 00. będziemy prosili o liczne i święte powołania 

do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w Kościele. 

5. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi świętej od godz. 16 15. Msza Święta i nabożeństwo pierwszo-

piątkowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17 00.  

6. W pierwszą sobotę  oddajemy nasze rodziny i całą wspólnotę parafialną Niepokalanemu Sercu Bożej 

Matki – zapraszam na Mszę Świętą i pierwszosobotnie nabożeństwo o godz. 8 00.  

 

7. W  ubiegłą  niedzielę składka inwestycyjna wynosiła 1116 zł. W ubiegłym tygodniu został odnowiony w

– wyzłocony kielich i puszka  w kwocie 400 zł. Resztę kosztów wyzłocenia pokryli sponsorzy. Wszystkim 

ofiarodawcom—składam Bóg zapłać.   

W tym tygodniu patronują nam: 

28 IX  – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, męczennik; jest patronem Czech. 

29 IX – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, najwięksi wśród aniołów. 

30 IX – św. Hieronim (ok. 345- 420), doktor Kościoła, przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński. 

1 X – św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich. 

2 X – Święci Aniołowie Stróżowie, nasi niebiescy opiekunowie. 

       Intencje Mszy Świętych 

 

Niedziela - 27 Września o godz. 8 00    1) + Halina Strózik+ Krystyna Doleżych  (greg.)  

         2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla rodziny.  

            O godz. 11 00  O zdrowie i bł. Boże  dla Andrzeja i Ryszardy z okazji  40 rocz. Małżeństwa.  

 

Niedziela -  4  października o godz. 8 00  1) + Stanisława Grzywacz (greg.)    

          2) + Władysław Szczepanik   

   

                  O godz. 11 00  + Artur Klezia - 4 rocz. Śm.   

            

    Pozostałe intencje są spoza parafii.    
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