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Kim jestem, a kim nie?
Niedziela Gaudete – Niedziela Radości. Liturgia zaprasza
nas do radości, bo przychodzący Pan jest coraz bliżej. Jan Chrzciciel pokazuje nam, co jest źródłem tej głębokiej radości, której
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świat dać nie może. To świadomość własnej tożsamości i misji.
Jan wie, kim jest w oczach Boga i jaką misją On go obdarzył. Mówiąc o samym sobie do faryzeuszy, najpierw trzykrotnie zapewnia, kim na pewno nie jest. Dopiero potem stwierdza, kim jest. Im
bardziej będziemy świadomi, kim jesteśmy, a kim nie, tym więcej
radości będzie nam towarzyszyło w codzienności.
Jezu, pragnę odkrywać, kim jestem w Twoich oczach, aby
móc innych prowadzić ku Tobie.
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Jezus Chrystus jest radości
chrześcijańskiej
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Wśród Nas
Rocznica 13 grudnia 1981r.

Kolejna rocznika wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, skłania by przypomnieć, niektóre związane z
Polaną, osoby opozycji antykomunistycznej.
Na stronie IPN podane są krótkie biogramy osób, które otrzymały Krzyże Wolności i Solidarności w
rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko – ustrzyckich. Krzyżne zostały wręczone przez prezesa IPN
Jarosława Szarka 23 kwietnia 2017 roku.
Pośmiertnie - Franciszek Łysyganicz (1937-2011)
Uczestnik protestów robotniczych w Poznaniu w 1956 r. i w Gdańsku w 1970 r. W latach siedemdziesiątych przejął rodzinne gospodarstwo rolne w Polanie, współpracował z Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”. W 1980 r. współorganizował NSZZ „Solidarność Wiejska” w Bieszczadach oraz był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego „Solidarność Wiejska” w Ustrzykach Dolnych. Po legalizacji rolniczych związków zawodowych pełnił funkcję przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Region Bieszczady i wiceprzewodniczącego WKZ NSZZ RI „Solidarność” w Krośnie. W dniach od 13
grudnia 1981 r. do 7 kwietnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po zwolnieniu z internowania nawiązał współpracę z aktywnymi działaczami zdelegalizowanej rolniczej
„Solidarności”.
Andrzej Turczynowicz
Latem 1968 r. uczestniczył w demonstracji na Rynku w Krakowie przeciwko interwencji wojsk Układu
Warszawskiego w Czechosłowacji. W tym okresie był związany z krakowskim środowiskiem hipisow-

skim. W październiku 1969 r nie zgłosił się do odbycia zasadniczej służby wojskowej, za co został zatrzymany, a następnie wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie z dnia 26 marca 1970 r.
skazany na rok i sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Po odwołaniu podprokuratora
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie Sąd Najwyższy – Izba Wojskowa dnia 14 maja 1970
r. podwyższył wspomniany wyrok na dwa lata i sześć miesięcy bezwzględnego więzienia. Z więzienia
został zwolniony 15 marca 1972 r. W drugiej połowie lat 70. współpracował z Wieńczysławem Nowackim w ramach projektu utworzenia w Bieszczadach ośrodka odwykowego dla narkomanów. W trakcie
strajków chłopskich w Urzędzie Gminy w Ustrzykach Dolnych na przełomie lat 1980/1981 kolportował
ulotki i materiały strajkowe na terenie Polski południowo-wschodniej. Ponadto w ramach działalności

opozycyjnej w latach 1985-1989 współpracował z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników jako kolporter materiałów bezdebitowych, które przewoził między innymi na Ukrainę.
————————————————————————————Święto świętego Mikołaja
6 grudnia w kościele katolickim obchodzimy wspomnienie św. Mikołaja.
Święty Mikołaj z Miry, znany również jako Mikołaj z Bari – święty katolicki i prawosławny. Najstarsze przekazy o nim pochodzą z VI wieku. Według średniowiecznej hagiografii żył na przełomie III i
IV wieku, był biskupem Miry w Licji, wsławił się cudami oraz pomocą biednym i potrzebującym. Wrażliwy na ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność

nie oczekiwał podziękowań, nie pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne uczynki pozostawały otoczone tajemnicą. Przez wieki był jednym z najbardziej czczonych świętych na Zachodzie i
Wschodzie. Największe jego sanktuarium znajduje się we włoskim Bari.
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W ikonografii św. Mikołaj przedstawiany jest z brodą, w szatach biskupa rytu łacińskiego lub
greckiego, z mitrą i pastorałem. Najczęściej w jednej ręce trzyma księgę a drugą wykonuje gest błogosławieństwa. Wśród jego atrybutów występują rekwizyty z legend – między innymi trzy złote kule, trzy jabłka, trzy sakiewki, troje dzieci lub młodzieńców w
cebrzyku, kotwica czy okręt.
Mikołaj był uważany za świętego, który udziela pomocy w każdej potrzebie. Był
na przykład przywoływany w rytuałach egzorcystycznych.
Już w średniowieczu uważano Mikołaja za patrona dzieci. W X wieku
wystawiano dramaty liturgiczne dla dzieci, opowiadające historię świętego, które w późnym średniowieczu staną się niezwykle popularne w całej Europie. XIIwieczne zapiski ze środkowej Francji przekazują, że w wigilię 6 grudnia zakonnice roznosiły prezenty dla dzieci z biednych rodzin i zostawiały je wieczorem
pod drzwiami. Związek kultu z wręczaniem prezentów jest udokumentowany
od XV wieku w źródłach polskich, czeskich, austriackich, holenderskich, belgijskich i niemieckich.
Mikołaj jest patronem: Albanii, Grecji, Rosji, Aberdeen, Antwerpii, Bari, Berlina, Bydgoszczy,
Chrzanowa, Elbląga, Głogowa, Miry, Moskwy, Nowogrodu, bednarzy, wytwórców guzików, cukierników i piekarzy, panien szukających kandydata na męża, gorzelników i piwowarów, jeńców, kancelistów
parafialnych, kierowców, kupców, marynarzy, rybaków i żeglarzy oraz flisaków, młynarzy, uczonych i
studentów, notariuszy, obrońców wiary przed herezją, pielgrzymów i podróżnych, sędziów i więźniów,
sprzedawców perfum, wina, zboża i nasion, pojednania Wschodu i Zachodu.
W niedzielę 6 grudnia Św. Mikołaj pojawił się także w Polanie. Po Mszy świętej niedzielnej
wszystkie grzeczne dzieci a nawet nastolatki oraz oczywiście ministranci otrzymali świąteczne paczki.
Karolina Smoleńska
——————————————————————————————

Przepis na dobre święta
Składniki:
50 dag modlitwy, 1 kg wiary w Pana Jezusa,
20 dag oczekiwania, 20 dag radości,
12 dag życzliwości, 1 spowiedź,
1 dag miłości oczyszczonej,
2 łyżki ofiarności.
Przepis:
Modlitwę wymieszać z miłością oczyszczoną i wiarą, zrobić zagłębienie i wlać życzliwość.
Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość około 3 mm.
Wycinać kształty jakie kto potrafi i lubi.
Ciastka piec w nagrzanym miłością, dobrocią i ciepłem piekarniku - przez około 10 minut.
Po paru dniach można je dowolnie ozdabiać dobrymi uczynkami.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13 grudzień 2020
1.W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.
2. Dziś na mszy św. o godz. 11 zostaną poświęcone naczynia liturgiczne- puszka i kielich. Wszystkim ofiarodawcom, dziękuję za przekazane na ten cel złoto. Na mszy sw. O godz. 11 00. dzieci przystępujące do pierwszej Komunii św. otrzymają poświęcone Medaliki Niepokalanej i łańcuszki.
3. Wspominamy dziś kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu
wojennego.
4. Msza Święta roratna w naszej świątyni codziennie o 17 00. Zapraszamy wszystkich, by razem z
Maryją rozważali tajemnice Boże.

5. W środę 16 grudnia na mszy św. o godz. 17 00. rozpoczniemy nowennę do Bożego Narodzenia.
W czasie modlitwy i rozważania tajemnic przedświątecznych dni wnikajmy coraz głębiej w misterium spotkania z przychodzącym do nas Bogiem.
6. W tym tygodniu przypada 3 piątek miesiąca po Mszy św. będzie nabożeństwo różańcowe do św.
Charbela.
7. W czwartek 17 grudnia przypadnie 84. rocznica urodzin papieża Franciszka. Polecajmy opiece
opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu.
8. W Kościele można nabyć świece opłatki i foldery z okazji 20 rocznicy śmierci Ks. Józefa Talika.

9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej niedzieli, Gościa niedzielnego i naszego tygodnika
Wśród Nas.
W tym tygodniu patronuje nam:
– w poniedziałek 14 grudnia – św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 13 grudzień godz. 8 00. + Marian Ścibor—30 rocz. Śm.
godz. 11 00. 1)+ Bożena Wiercińska od uczestników pogrzebu.
2) Za Parafian
godz. 15 00. + Paulina Filij (gr.)
Poniedziałek + Józefa Krakowska
Wtorek, czwartek, sobota + Bożena Wiercińska
Środa + Kazimiera Budziewska
Niedziela - 20 Grudz. godz. 8 00. + Paulina Filij (gr.)
godz. 11 00. + Romana + rodziców
godz. 15 00. Za Parafian
(od 1 do 30 grudnia - msza św. gregorianka za + Paulinę Filij)
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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