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Wolność słowa i wolność w słowie
Jezus jest mistrzem komunikacji międzyosobowej. Z jednej strony nie daje się wciągnąć w manipulacje faryzeuszy. Nie
idzie za tanimi pochlebstwami, nie chce też zjednywać sobie roz-

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

mówców. A z drugiej strony nie ubliża im, nie upokarza. Raczej
zaprasza do głębszej refleksji nad sobą i czystością intencji w
działaniu: „Obłudnicy! Dlaczego Mnie wystawiacie na próbę?”.
Nie daje odpowiedzi, którą chcieli na Nim podstępnie wymusić,
lecz prowokuje ich samych do odpowiedzi.
Jezu, przychodząc do Ciebie, nie chcę niczego wymuszać ani o nic
podstępnie z Tobą walczyć. Pragnę w prostocie razem z Tobą
przyjmować wolę Ojca.

Wizyta kanoniczna ks. bpa sufragana Ignacego Łobosa—str.2
Dzień nauczyciela w Polanie-str. 3
Modlitwa Różańcowa—str.3

Modlitwa za wszystkich sprawujących
władzę, abyśmy mogli prowadzić życie
ciche i spokojne z całą pobożnością i
godnością.

Str. 2

Wśród Nas

Wizyta kanoniczna ks. bpa sufragana Ignacego Łobosa w miłość jego jako najlepszego ojca dla tej drobnej czeladki
dekanacie liskim w 1882r. cz.1

bożej, — w kazaniach zaś powaga i moc słowa apostolskie(Ignacy Łobos ur. się w go, godzącego wprost w głębiny duszy i porywającego ku
1827 roku w Drohoby- Bogu wolę i serce. Wybierzmowanych w Jasieniu było nieczu, gimnazjum skoń- wiele (127), a to z tej przyczyny, iż biedny lud górski, przeczył w Samborze, w straszony długą słotą i niezwykłą na dniu 27 sierpnia klę1882 roku został bisku- ską gradową, czatował, by za okazaniem się słońca zebrać
pem sufraganem prze- co z pola, pocieszając się, iż w sąsiednich parafiach upramyskim, a w 1885 został gnionego szczęścia dostąpić jeszcze będzie w stanie. Po
biskupem

ordynariu- zakończeniu nabożeństwa udano się na obiad do miejsco-

szem tarnowskim. Spo- wego ks. proboszcza, gdzie liczne grono stół otoczyło,
czywa w grobowcu ka- szczęśliwe, iż w swojem otoczeniu miało najdroższego Gopitulnym

na

Cmentarzu w

Starym ścia, pełnego dla wszystkich uprzejmości i słodyczy. PiękTarno- ny wniósł toast gospodarz domu na cześć najprz. ks. Bi-

wie).

skupa, po nim ks. Biskup wniósł zdrowie proboszcza i patrona beneficyum, pan patron zaś duchowieństwa.

Ku wielkiej radości całej okolicy powitał kler de-

Krótko trwał obiad w Jasieniu, bo droga, jaką

kanatu liskiego (wraz z p. starostą liskim, obywatelami miał ks. Biskup przebyć z Jasienia do Polany daleka, mourzędnikami sądu w Ustrzykach) nąjprzew. ks. biskupa- sty po kilka kroć stawiane przez rwiące potoki zerwane,
sufragana przemyskiego, przybyłego w tamte strony celem góry strome i wysokie, w kotlinach głęboko drogi rozgrzęodbycia wizyty kanonicznej. Stanął dostojny Gość w złe nie mało trudu zapowiadały. Zakosztował też rzeczywiUstrzykach w d. 30 sierpnia, o godzinie 11 z rana, skąd ście ks. Biskup nie mało przykrości, zwłaszcza kiedy wśród
powozem p. patrona J. Nanowskiego, poprzedzony liczne- podróży padł deszcz rzęsisty i droga oślizła. Parę razy wymi bryczkami i powozami, udał się najprzód do Jasienia. padło wysiąść z powozu, by pieszo przejść miejsca obrażeTutaj, z powodu rzęsistego deszczu, jaki w czasie przyjaz- nia, grożące niebezpieczeństwem. Nad wieczorem już stadu padał, wysiadł zaraz ks. Biskup przed kościołem, gdzie nął w Polanie, powitany przez miejscowego proboszcza ks.
po ucałowaniu krzyża wszedł do świątyni Pańskiej, wpro- Walentego Świerzowicza, który z ludkiem swoim i w towawadzony przez ks. wikarego, który jest zarządcą parafii, rzystwie ks. prob. rit. gr., dobrego sąsiada, przyjazdu ks.
oraz przez kler rit. lat. et gr., [obrządków łacińskiego i Biskupa wyczekiwał. Wizyta w Polanie nader miłe zrobiła
greckiego] z których ostatni, jako dobrzy sąsiedzi, wraz z wrażenie na ks. Biskupie. Proboszcz bowiem, to kapłan
ludkiem swoim stanęli w Jasieniu, oddając dostojnikowi secundum Cor Dei [towarzyszący sercu bożemu] znany i
Kościoła łacińskiego hołd przynależny. U wejścia kościoła kochany w całej okolicy, dla ludu on wyrocznią i ojcem,
według instrukcyi przyjęty, zdążył najprz. ks. Biskup dla smutnych pociechą, dla ubogich wsparciem, bo chociaż
przed ołtarz wielki, skąd zebranym udzielił błogosławień- sam nie bogaty i ostrego życia, umie ocenić, odczuć boleść
stwa, następnie odprawił procesyą za umarłych, a zapo- biednego i wesprzeć wedle siły. W nim ma wioska kapłana
wiedziawszy porządek całego nabożeństwa, udał się na i nauczyciela zarazem, gdyż szkółki tu nie ma. Do sakrawikaryę, następnie do mieszkania ks. proboszcza, gdzie mentu Bierzmowania przystąpiło w Polanie 191 osób.
niebawem nastąpił obiad. Po obiedzie udzielał ks. Biskup

Rychło po obiedzie wyruszył ks. Biskup z Polany

sakramentu Bierzmowania, zwizytował kościół, poczem do Wołkowyi. Przybywszy w bród San i potoczną jemu
wyjechał do W. pana J. Nanowskiego, patrona beneficyum Solinkę, po długiej i pełnej niebezpieczeństw drodze górzyw Ustrzykach. Znanym jest porządek nabożeństwa w cza- stej, dotarł przed samym wieczorem do Wołkowyi. Jedyną
sie wizyty biskupiej, nadmieniamy przeto, iż o siódmej osłodą w tej drodze było dla ks. Biskupa nadzwyczaj zdronazajutrz miał ks. Biskup mszę św., potem katechizował i we powietrze i poetyczne widoki, a bezpieczeństwem konbierzmował, poczem była suma, przez przew. ks. dziekana wojujący obywatele. W Wołkowyi sakr. Bierzmowania
J. T. z Uherzec celebrowana. Zakończył najprz. ks. Biskup przyjęło 103 osób. … cdn
nabożeństwo kazaniem i procesyą z przen. Sakramentem. Dwutygodnik Bonus Pastor, Lwów dnia 7 października
Kto nie był na katechizacyach i kazaniu księdza Biskupa, 1882 r.
ten pożałować może. W rozmowie z dziećmi przebijała się
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Dzień Nauczyciela – obchody w polańskiej szkole
Święto Edukacji Narodowej zwane popularnie Dniem Nauczyciela, obchodzone jest każdego roku 14.10.
W naszej polańskiej społeczności uroczystości odbyły się 13.10. a ich program był bardzo bogaty.
O godz. 9.00. wszyscy nauczyciele, rodzice i uczniowie uczestniczyli we Mszy Św. celebrowanej przez
ks. Proboszcza – Marka Ruska. Uroczysty charakter tej Eucharystii, podkreśliła obecność pocztu sztandarowego złożonego z harcerzy z Bieszczadzkiej Drużyny Bartoszowej.
Po Mszy Św. wszyscy zgromadzeni przeszli do świetlicy wiejskiej. Pierwszym punktem akademii było
wręczenie harcerzom legitymacji harcerskich oraz odśpiewanie przez nich hymnu ZHP. Następnie na scenie
wystąpili uczniowie klasy I, śpiewając i deklamując wiersze. Po tej krótkiej prezentacji nastąpiło pasowanie
każdego pierwszoklasisty na ucznia, a dokonała tego pani dyr. Dominika Podstawska. Klasa I jak na warunki
szkoły w Polanie jest dość liczna, tworzy ją aż
siedmioro uczniów: Asia Kania, Lenka Ostrowska, Martynka Podstawska, Krzyś Oskorip, Patryk Franke, Sebastian Cichacz i Eryk Grabalski.
Po występach klasy I-wszej na scenę wkroczyli uczniowie klas: VII, VI i IV, którzy w bardzo satyryczny sposób odegrali scenki z życia
szkolnego i bardzo sugestywnie wcielili się w
niektórych nauczycieli.
Po części artystycznej złożono Nauczycielom
życzenia i wręczono przepiękne wrzosy. Tym
miłym akcentem uroczystość dobiegła. H.M
——————————————————————————————————————

Modlitwa różańcowa za rodziny
W poniedziałek - 19 października za rodziny: Granat Józef i Andrzej, Zięba Anna, Zięba Aleksandra,
Julian Stanisław i Bronisław, Tarnawski Michał i Bożena, Szczepanek Adrian i Żaneta, Łopuszański
Andrzej i Emilia, Majewski Andrzej i Małgorzata i Mirosław, Bakalarz Halina, Iszkyto Jerzy, Dyrda
Stefan i Anastazja,
W wtorek - 20 października za rodziny: Zatwarnicki Marian i Krystyna, Grzaneccy Wojciech i Hanna,
Dyrda Maciej, Janiszek Jan i Bogusława, Janiszek Wojciech, Dzik Krystyna i Zenon, Łysyganicz Zbigniew i Dorota,
W środę - 21 października za rodziny: Caban Bazyli i Wiesław, Tarnawski Bogdan, Mikrut Bogdan i
Józefa, Tarnawski Stanisław, Przybylski Kazimierz i Danuta, Krakowski Franciszek, Krakowski Artur,
Krakowski Władysław, Mańko Władysław, Michno Barbara i Tadeusz, Krakowski Janusz i Agnieszka,
Pisarska Anna, Plezia Urszula,
W czwartek 22 października za rodziny: Dobrowolska Agnieszka, Pisarska Katarzyna i Józef, Krakowska Czesława, Podstawska Stefania, Koncewicz Bogdan i Lucyna, Kania Krzysztof, Kostańska Małgorzata, Borzęcki Bogdan i Grażyna, Siedlecki Bogdan i Maria, Krowiak Zofia i Eugeniusz,
W piątek- 23 października za rodziny: Korżyk Barbara i Łukasz, Caban Stanisław i Anna, Gross Paulina i Grzegorz , Borzęcka Eugenia i Stanisław, Borzęcki Roman i Monika, Chmiel Eugeniusz i Anna, Borzęcki Edward i Maria, Daniłów Anna, Daniłów Józef, Morąg Grzegorz i Julita,
W sobotę - 24 października za rodziny: Oskorip Piotr, Oskorip Stanisław i Agnieszka, Oskoryp Józef,
Borzętka Józef i Beata, Konopka Jan i Franciszka, Dzedzyk Zofia, Stępniewska Anna, Szczygieł Janusz
i Agnieszka, Koncewicz Dariusz i Grażyna, Faran Anna, Podraza Jan i Helena, Saletnik Kazimierz,
Za rodziny które śie modlimy na modlitwie różańcowej mogą w swojej intencji ofiarować mszę św.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 18 Październik 2020
1.Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień
Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne.
2. W kalendarzu liturgicznym w dniu 18 października przypada (wyparte przez dzisiejszą niedzielę) święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Jest to dzień modlitw za pracowników służby zdrowia.
Pamiętajmy o nich w naszej modlitwie.
3. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec. Codziennie w naszym kościele o godz. 17 00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej
odprawiamy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę. Szczególnie dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. kandydatów do Bierzmowania. W tym tygodniu modlimy się za rodziny - informacja na str. 3
4. W czwartek, 22 października przypada liturgiczne wspomnienie Świętego Jana Pawła II,
5. W sobotę 24 sierpnia - Msza św. do Maryi Wspomożycielki z prośbami i podziękowaniami.
6. Po każdej Mszy św. są przyjmowane wypominki za zmarłych, można też złożyć w kopercie na
tacę.
7. Na Fundusz Papieski zostało przekazane 300 zł z naszej parafii. Ofiarodawcom składam serdeczne podziękowanie.
8. W sobotę zmarła pani Józefa Krakowska. Różaniec za zmarłą w kaplicy w Czarnej w niedzielę
o godz. 17 00. Msza św. pogrzebowa w poniedziałek o godz. 12 00., o godz. 11 30. różaniec za
zmarłą w naszym kościele.
9. Zachęcamy do czytania prasy Katolickiej, naszego tygodnika Wśród Nas.
W tym tygodniu patronują nam:
20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), papież Polak, wielki nauczyciel wiary i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 18 październik o godz. 8 00 1) + Stanisława Grzywacz
2) O powrót do Kościoła i wyjście z nałogu
O godz. 11 00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże za wstawiennictwem Maryi Wspomożycielki
Wiernych dla Aleksandry z okazji 18 rocznicy urodzin
Niedziela - 25 październik o godz. 8 00 + Stanisława Grzywacz (greg.)
O godz. 11 00 + Bożena Wiercińska od syna Kamila z rodziną
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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