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Obietnica Boga
„Będziesz miłował” – bardziej niż nakaz czy przykazanie
jest to pragnienie Boga względem nas i Jego obietnica. Jeśli pozwolimy Bogu, aby nas kształtował, On mocą swojego Ducha

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

uzdolni całą naszą osobę do kochania w sposób harmonijny i integralny. Wówczas będziemy kochać Go całym umysłem przez poznawanie prawdy. Całym naszym sercem przez budowanie dojrzałych więzi i relacji. Całą naszą duszą przez podejmowanie ewangelicznych decyzji i czystość intencji w działaniach. Coraz bardziej harmonizując nasze wnętrze, będziemy zdolni do miłowania
naszych bliźnich jak samych siebie.
Jezu, pragnę kochać Ciebie całym sobą. Dziękuję za Twoje zaproszenie i obietnicę wzrastania w miłości.

Wizyta kanoniczna ks. bpa sufragana Ignacego Łobosa w dekanacie liskim w 1882r. cz.2 - str. 2
Modlitwa do św. Judy Tadeusza
Modlitwa różańcowa za rodziny str. 3

W eucharystii Bóg daje tę podwójną
miłość, dając samego siebie, abyśmy
karmiąc się tym chlebem, miłowali jedni
drugich, tak jak On nas umiłował.

Str. 2

Wśród Nas

Wizyta kanoniczna ks. bpa sufragana Ignacego rzucony. Tędy nadjechał ks. Biskup, podjęty przez miej-

Łobosa w dekanacie liskim w 1882r. cz.2

scowego proboszcza i licznie zebrane duchowieństwo

Dnia 3 września, przed czwartą godziną obydwóch obrządków i wszystkie władze. Wymieniwpo południu, nastąpił wyjazd do Hoczwi. Po drodze od- szy parę zdań najserdeczniejszych z JW. panem hr. Krawiedził ks. Biskup dwa domy prawdziwie katolickie w sickim, wyczekującym wraz z innymi przybycia dostojPolańczyku i Myczkowie. W przejeździe witały go pro- nego Gościa, w tryumfalnym prawdziwie pochodzie rucesye cerkiewne ze swymi kapłanami na czele. Już szył ks. Biskup przez miasto ku świątyni Pańskiej. Ślad
zmrok zapadł, kiedy powóz ks. Biskupa stanął na grani- przejścia biskupiego znaczyły kwiatki, przez panienki w
cy Hoczwi, a liczna banderya wyglądała zjawienia się bieli pod Jego stopy rzucane. Po wstępnem nabożeńpowozu biskupiego. W rzęsiście oświecony kościół ho- stwie odwiedził zaraz ks. Biskup dom staropolskiej cnoczewski wszedł ks. Biskup wśród śpiewu zebranego ty JW. pana Krasickiego. Pobyt w Lisku, to chwile najlicznie ludu. Drugie to szczęście dla parafian hoczew- milsze dla ks. Biskupa. Wszystko tu napawało Go pocieskich w tym roku. Nie dawno za staraniem gorliwego chą i lud pełen św. zapału i ta liczna w szkole Chrystuproboszcza odbyła się missya ośmiodniowa, a obecnie sowej pięknie wychowana dziatwa i ten dom boży okaznowu z ręki księcia Kościoła otrzymali błogosławień- zały. Wiele on wychował pokoleń i dziś ochotnie garnie
stwo i usłyszeli głos biskupi, do Boga nawołujący. Na- on w swe objęcia pokolenie młode, mówiąc mu wiele o
zajutrz zwykłym trybem odprawiło się nabożeństwo. Ks. przeszłości przodków naszych. Troska i piecza nad nim
proboszcz na sumie w obecności ks. Biskupa pięknie powierzona ks. L. Praszałowiczowi, kapłanowi bogateprzemówił do ludu, zachęcając go, aby odebranemi ta- mu w piękne cnoty, pełnemu nauki, której początkiem
lentami pracował na chwałę Boga i własne zbawienie. timor Domini [bojaźń boża]. Dnia 7 września, wybieraSakrament Bierzmowania przyjęło w Hoczwi 175 osób. jąc się najprz. ks. Biskup w dalszą drogę, przemówił
Wieczorem poświęcił ks. Biskup zamek JW. hr. Platera, kilka słów pożegnalnych do zgromadzonych, a ci odpowiedzieli na nie łzami miłości i żalu, że z najukochańa nazajutrz po 9 godzinie z rana stanął w Baligrodzie.
Schludny kościółek filialny w Baligrodzie, w szym biskupem — ojcem, którego serdecznie pokochali,
roku 1879 wystawiony, lubo wielu rzeczy jeszcze po- już rozstać się muszą. W Lisku przystąpiło do sakr.
trzebuje, i lubo brak mu i mieszkania dla księdza, ma od Bierzmowania 526 osób.
założenia swego kapłanów, szczodrze łamiących chleb … [W kolejnych dniach wizytacji ks. biskup odwiedził
żywota czeladce sobie powierzonej. Widać to po tym jeszcze kościoły Porażu, Uhercach, Tyrawie Wołoskiej i
poczciwym ludku, po tej dziatwie, dla której nic łatwiej- Mrzygłodzie.]
szego nie było, jak na pytania ks. Biskupa dobrze odpo- … 13 września pożegnał najprz. ks. Biskup Mrzygłód,

wiadać. W mowie do zebranych wyraził też ks. Biskup Po drodze wstąpił jeszcze w dom zacnego w tych stroswe najzupełniejsze zadowolenie i zachęcił zebranych nach obywatela W. p. Wasylewskiego w Olszanicy, nado wytrwania w dobrem i doskonalenia się w cnocie. stępnie wsiadł na pociąg, (siłą pary w kierunku PrzemyNie liczna tu parafia, zaledwie nieco nad 500 dusz liczy. śla pędzony), żegnany przez cały dekanat liski z
Sakramentem Bierzmowania zostało tu namaszczonych wdzięcznością za tyle trudów podjętych, jakie tenże dekanat już to dla swej rozwlekłości już to dla przykrych
190 dusz.
Następującą stacyą miało być Lisko. Piąta do- dróg stawiał na przeszkodzie. Ogółem podczas całej wichodziła godzina z południa, kiedy na granicy parafii zyty kanonicznej w tymże dekanacie przystąpiło do św.
liskiej uszykowana liczna banderya ruszyła naprzód po- sakramentu Bierzmowania 3179 osób.
wozu ks. Biskupa ku miastu. Wkrótce dały się słyszeć Dwutygodnik Bonus Pastor, Lwów dnia 7 października

salwy powitalne. Całe miasto wyległo, wszystkie urzęda 1882 r.
i ludność wszystka ugrupowały się na drodze za miastem sposobem tarasu, skierowanej na most przez San
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Święty Juda Tadeusz, Apostoł i męczennik.
Czczony jest jako patron w sprawach szczególnie trudnych i beznadziejnych. Jego święto przypada w
kalendarzu liturgicznym wraz ze św. Szymonem Apostołem w dniu 28 października.
Polecamy modlitwę za jego wstawiennictwem.
Modlitwa w ciężkim strapieniu do św. Judy Tadeusza
O święty Judo Tadeuszu, krewny Chrystusa Pana, wielki Apostole i Męczenniku, sławny cnotami i cudami, Ty jesteś potężnym Orędownikiem w przykrych położeniach i sprawach rozpaczliwych.
Przychodzę do Ciebie z pokorą i ufnością i z głębi duszy wzywam Twojej przed Bogiem pomocy.
O święty mój Patronie, któremu Bóg dał przywilej ratowania w wypadkach, gdzie już nie ma nadziei

pomocy, spojrzyj na mnie łaskawie. Oto życie moje pełne cierpień i boleści; dzień za dniem upływa w
ucisku, a serce moje wezbrało goryczą. Drogi mojego życia gęstym pokryły się cierpieniem i ledwie dzień
mija bez troski i łez. Umysł mój otoczony ciemnością; niepokój, zniechęcenie i rozpacz nawet wdzierają
się do duszy tak, iż niemal zapominam o Boskiej Opatrzności.
O święty mój Orędowniku, ty mnie nie możesz opuścić w tym moim smutnym położeniu. Nie
odejdę od stóp Twoich, dopóki mnie nie wysłuchasz. Pospiesz ku ratunkowi mojemu, a wdzięczność moją okazywać Ci będę przez całe życie, szerząc cześć Twoją. Amen.
———————————————————————————————————

Modlitwa różańcowa za rodziny
W poniedziałek - 26 października za rodziny: Galica Jolanta, Wytyczak Stanisław, Zatwarnicki Henryk
i Aniela, Zatwarnicki Stanisław i Teresa, Mantojfel Wojciech i Joanna, Konopka Jacek i Beata, Maruszczak Adam i Maria, Jachimowicz Wiaczesław i Iwona
W wtorek - 27 października za rodziny: Oliwko Krzysztof i Elżbieta, Krakowski Michał i Józefa, Krauze Janina, Faran Maria i Maciej, Faran Marek i Joanna, Faran Bartosz, Beata Fac, Kania Cecylia, Kania Tomasz i Monika, Smoleński Witold i Karolina, Łysyganicz Stanisław i Małgorzata, Froń Urszula,
Ostrowski Bartosz, Ostrowski Jakub i Marcela, Łysyganicz Andrzej i Iwona
W środę - 28 października za rodziny: Domański Stanisław i Bożena, Podstawski Marek i Dominika,
Żmijewska Małgorzata, Stępniewski Zdzisław i Jakub, Podraza Katarzyna, Piotrowicz Bogdan i Maria,
Torbiński Kazimierz i Stanisława, Gałek Andrzej i Małgorzata, Torbińska Edyta, Pałka Lucjan i Bernadetta, Ścibor Irena,
W czwartek 29 października za rodziny: Ścibor Agata, Rzeszowski Zdzisław i Anna, Fundakowski Andrzej, Skiba Maria, Spólna Władysława, Torbińska Helena, Glapa Tomasz i Helena, Konopka Bronisława, Konopka Mirosław i Ewa, Myśliński Jan i Agata Myśliński Stanisław i Hanna
W piątek - 30 października za rodziny: Wierciński Andrzej, Wierciński Kamil i Sylwia, Kaluba Daniel i
Anna, Hermanowicz Katarzyna, Hermanowicz Ryszard i Angelika, Hermanowicz Andrzej, Hermanowicz Paweł i Agata, Galica Tadeusz, Galica Anna, Froń Janusz,
W sobotę - 31 października za rodziny: Kusy Tadeusz, Froń Barbara, Karciarz Piotr, Lewandowski
Andrzej i Barbara, Maj Danuta, Maj Artur i Anna, Wiercińska Lena, Wiercińska Anna, Wierciński
Władysław i Iwanna, Budziewska Kazimiera, Cichoń Adam, Bogdan Szelest.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 25 Październik 2020
1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie
jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Rocznica poświecenia
naszej świątyni jest 17 listopada.
2. W trudnym nasilenia pandemii w naszym kościele może być 65 osób ze służba liturgiczną.
Dbajmy o nasze zdrowie. Pod czas każdej Mszy św. modlimy się o ustanie Koronowirusa.
3. Wypominki przyjmujemy w zakrystii po każdej Mszy św. lub można złożyć na tacę.
4. W ostatnią niedzielę zebrano na cele inwestycyjne 600 zł - Bóg zapłać wszystkim za ofiarę
składaną na potrzeby kościoła w tym trudnym czasie. W naszym kościele jest już kropielnica bezdotykowa koszt 1850 zł.
5. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie w naszym kościele o
godz. 17 00. gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę. W tym tygodniu będziemy się
modlić za rodziny. (informacja na stronie 3.)
6. w przyszła niedzielę zmiana tajemnic różańcowych we własnym zakresie.
7. Nasz tygodnik jest w wersji elektronicznej na stronie: https:/polana.sdb.org.pl/
W tym tygodniu patronują nam:
28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów
Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji,
gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 25 październik o godz. 8 00 1) + Stanisława Grzywacz (greg.)
2) Za parafian
O godz. 11 00 + Bożena Wiercińska od syna Kamila z rodziną
Piątek - 30 List. + Józefa Krakowska od siostry Anieli
Niedziela - 1 Listopad o godz. 8 00 + Józefa Krakowska od nauczycieli i pracowników uczelni w Sanoku
O godz. 11 00 1) + Janina Starzak

2) + Jan Pisarski

O godz. 15 00 Za zmarłych wymienionych w wypominkach

Pozostałe intencje są spoza parafii.
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