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Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie
przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte
z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus
znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec
Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im:
Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie
grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane.
SZCZĘŚĆ BOŻE!

W tegoroczną uroczystość
Pięćdziesiątnicy przyjmijmy do swych serc
Ducha Świętego i niech On nas uczyni
autentycznymi świadkami Chrystusa…
Przybądź Duchu Święty!
Abyśmy zrozumieli,
czym jest dla nas każdy dobry uczynek
i czym jest każdy grzech.
Przybądź...
Pomóż nam wierzyć...
Pomóż nam się modlić...
Pomóż trwać w wierze ojców!
Przybądź, pomóż kochać Boga i bliźniego!
Umocnij słabą wiarę!
Przybądź Duchu Święty!
Niech ustanie smutek!
Przynieś radość życia, życia prawdą!
Veni Sancte Spiritus!
Przybądź Duchu Święty! Amen.
Módlmy się za siebie nawzajem!
Serdecznie pozdrawiam – ks. Ryszard Kempiak

Dar mądrości - jest to oświecenie przez Ducha
Świętego, dzięki któremu nasz umysł widzi
nadzwyczaj jasno prawdy wiary i odczuwa
głęboką radość z ich poznania.
Dar rozumu - oświeca nas, rozlewając światło
żywe, przenikliwe i nadzwyczajne, tłumaczące
nam prawdy objawione i daje nam prawdziwe
rozumienie słowa Bożego.
Dar umiejętności - jest nadprzyrodzonym
światłem Ducha Świętego, które wykazuje nam,
jak godnymi zawierzenia i przyjęcia przez nas
są prawdy wiary świętej nawet wtedy, gdy się
posługujemy dowodami wziętymi z porządku
przyrodzonego.
Dar rady - jest światłem Ducha Świętego, przez
które rozum praktyczny widzi i rozsądza w
poszczególnych wypadkach, co należy czynić i
jakich
środków
należy
używać.
Dar męstwa - usposabia nas, żebyśmy
doznawali szczególnej mocy do zwyciężania
pokus i innych przeszkód w życiu duchowym.
Dar pobożności - wlewa w naszą duszę
skłonność i łatwość w oddawaniu Bogu czci
należnej Mu, jako naszemu Ojcu i napełnia nas
synowską
ufnością
względem
Niego.
Dar bojaźni Bożej - pobudza nas do unikania
grzechów przez bojaźń obrazy Boskiej, płynącą
z dziecięcej czci dla Majestatu Bożego.
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Rodzina Czernatowiczów
ranem godzinę dziennie. Dopiero po dwóch
w relacji Tomasza Czernatowicza,
latach na Dolnym Śląsku niemiecki lekarz
Cz. 9 Przesiedlenie na zachód
pomógł zwalczyć chorobę, w tym czasie na
Ziemiach Odzyskanych nie było polskich
We wrześniu 1944r. Rosjanie po raz drugi
lekarzy.
zaprowadzili w Polanie swoje rządy. Władzę
Wiosną 1945r. w Rosochatem odnaleziono ciała
oddali podobnie jak Niemcy Ukraińcom, ale
polańskich nauczycielek. Nie wiadomo, gdzie
swoim, którzy zaraz się znaleźli, chętnie i
nauczycielki zostały pochowane. Być może na
sumiennie wprowadzając nowe porządki. Sowieci
cmentarzu w Polanie.1
utworzyli w Polanie z niezmobilizowanych
Polaków istrielbitielnyje bataliony do walki z W zimie 1945 roku do Polany przyjechała
delegacja rządu polskiego z propozycją dla
UPA.
W czasie drugiej okupacji sowieckiej został Polaków, aby wyjeżdżali do Polski gdyż Polana
aresztowany zaraz po wkroczeniu sowietów znalazła się w granicach Ukraińskiej Republiki
Michał Sokół (Łupiniu), trafił do więzienia w Socjalistycznej. Delegacja z Polski (PUR)
Ustrzykach. Michał był członkiem Strzelca, zorganizowała spotkanie, na którym omawiano
żołnierzem KOPu,. Jego brat Józef był sprawy przesiedlenia. Mieszkańcy Polany, ci
wachmistrzem w kawalerii. Michał w czasie którzy nie chcieli stać się obywatelami
okupacji przeprowadzał ludzi przez Otryt na ukraińskimi, wyrazili zgodę na osiedlenie się w
Węgry do Użgorodu, był najbardziej aktywnym okolicach Sanoka i z takim przekonaniem
kurierem, (przeprowadzał najwięcej ludzi). W jechaliśmy do Polski.
więzieniu w Ustrzykach, razem z popem Prawie wszyscy Polacy zdecydowali się na
Włodzimierzem Wesełym z Polany, także wyjazd do Polski, została garstka tych, którzy
aresztowanym, piłowali drewno. Po aresztowaniu zgodzi się na postawione im warunki pozostania.
Wesełego nie miał kto odprawiać nabożeństw w Kto podpisał zgodę na obywatelstwo ukraińskie
cerkwi. Michał został zesłany na Syberię na 10 nie musiał wyjeżdżać ale musiał się zrzec
lat. Zwolniony do obwodu Mikołajewskiego obywatelstwa polskiego.
(gdzie wysiedlono w 1951r. mieszkańców Polacy, mieszkańcy Polany opuszczali ją w
Polany), do Polski powrócił w 1958 r. Dożył 90- trzech transportach, część została na swoim
tki. Dorabiał jako grabarz. Michał Sokół przed bojąc się wyjazdu w nieznane. Po zmianie granic
wojną robił kawały czasem dokuczliwe zarówno w roku 1951 wyjechali oni wraz z Ukraińcami
Żydom jak i Ukraińcom. Nie lubił Ukraińców, do obłasti Nikołajewsk. Pierwszy transport,
psuł im przygotowany dzień wcześniej na święto którym rodzina Czernatowiczów opuszczała
Polanę został skierowany na Ziemie Odzyskane.
Jordanu przerębel na rzece w kształcie krzyża.
Chciałem nadmienić, że Hryć i Hanka Pierwszy transport był największy. W
Sywaniczowie (pasierbowie mojej ciotki) należeli Ustrzykach podstawiono wtedy 80 wagonów.
do OUN, mieli na koncie morderstwo partyzanta z Przesiedleńcy mogli zabrać tylko rzeczy osobiste
Otrytu, który patrolował konno teren. Podstępem i inwentarz z paszą na czas transportu. Kolejny
został przez Hankę zwabiony do stodoły a transport był we wrześniu, a ostatni jesienią
następnie zamordowany. Po przyjściu Rosjan w 1945r.
1944 r. władza radziecka o tym fakcie została Polański proboszcz ks. Franciszek Glazer
poinformowana. NKWD aresztowało ich i już nie wyjeżdżał z Polany jako ostatni. Oddał się do
wrócili do domu, prawdopodobnie zostali dyspozycji biskupa. Ten skierował go do Starej
Wsi pod Brzozowem, do ochronki, był tam
rozstrzelani.
W czasie przejścia frontu we wrześniu 1944r. katechetą i kapelanem u zakonnic, które
sowieci nie mieli dobrej orientacji, zajmując prowadziły dom dziecka.
Tomasz Czernatowicz
Polanę ostrzelali się wzajemnie. Ostrzelali swoje

oddziały w Bogaczym Potoku. Po zimie szukając
z kolegą naboi do swoich karabinów znaleźliśmy
trupa żołnierza sowieckiego, z butów sterczały
gołe piszczele w onucach. Buty były z okuciami
takie, jakie dostawali Rosjanie z konwojów
amerykańskich. Reszta szkieletu leżała na mantlu
(płaszczu) Po takim spotkaniu nabawiłem się

1 Kierowniczka polańskiej szkoły Janina Skiba
napisała w 1970r. w kronice szkolnej: „Młodzież
szkolna pracuje przy mogile ofiar faszyzmu.
Znajduje się 18 ofiar, wśród nich 2 nauczycielki.
Według relacji mieszkańców: Piotra Żytka i Michała
Łysyganicza zostali zamordowani przez bandy
UPA”.
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Dzień Ziemi w szkole w Polanie
23 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Ziemi. Wszyscy byli bardzo przejęci zwłaszcza że
z tej okazji odwiedził nas ks. Inspektor Marek
Chrzan.
W jego obecności nauczycielka przyrody pani
Hanna Myślińska wręczyła najlepszym uczniom
dyplomy za konkursy przyrodnicze.
Zaraz
potem
zaprezentowały
się
przedszkolaki w pięknym przedstawieniu o Matce
Naturze. Trzeba przyznać, że Asia w roli Matki
Natury wyglądała i grała bardzo dobrze a
przedszkolaki przekonały chyba wszystkich jak
ważne jest dbanie o naszą przyrodę.
Po przedszkolakach przyszedł czas na
zerówkowiczów i pierwszoklasistów.
Byli uroczy- w pięknych strojach- biedronki,
pszczółki, jeża, żabki oraz różnych owadów. No i
rewelacyjny Arek tańczący techno.
Jednak do łez rozbawił publiczność pochód na
koniec ich wystąpienia w którym nasi
bohaterowie maszerowali trzymając w dłoniach
transparenty z napisami w stylu „Szanuj mrówy i
borówy”, „Chroń żaby i baobaby”.
Klasy II i III postawiły na sprawdzone już
smerfy. Rola Gargamela okazała się wymarzona
dla Dawida ale inne smerfy też jak zawsze były
świetne.
Następnie zaprezentowała się klasa IV w
rewelacyjnym, ekologicznym przedstawieniu o
Jasiu i Małgosi.
Jako ostatni na szkolnej scenie wystąpili
gimnazjaliści w pokazie mody ekologicznej.
Były suknie z folii, plastiku i puszek, suknia z
szarego papieru pakowego oraz z bibuły, Kuba
zaprezentował strój z plastikowego worka i
gumowej opony a Paweł strój jaskiniowca.
Przykry tylko był komentarz że większość
materiałów użytych do produkcji tychże strojów
można znaleźć w naszych rowach, strumieniach i
na łąkach.
Na tym zakończyły się występy. Grono
pedagogiczne udało się na spotkanie z ks.
Inspektorem a dzieci w tym czasie wysłuchały
prezentacji pani Karoliny Smoleńskiej na temat
skutków zmian klimatu. Prezentacja była
realizowana
w
ramach
projektu
współfinansowanego z pieniędzy unijnych
„Mądry Polak przed szkodą czyli dbałość o
przyszłą jakość życia”. Młodzi ekolodzy czynnie
brali w niej udział.
To był naprawdę udany i pouczający dzień.
Karolina Smoleńska

„Mix matematyczno-przyrodniczy”
Uczniowie klasy IV, V i VI Publicznej
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Polanie
wzięli udział w ogólnopolskim konkursie
przedmiotowym
„Mix
matematycznoprzyrodniczy” zorganizowanym przez Centrum
Edukacji Szkolnej w Warszawie. Dużym
sukcesem zakończył się ten konkurs dla Oli
Wiercińskiej z klasy IV, która w ogólnopolskich
zmaganiach zajęła 13 miejsce i otrzymała od
organizatorów
Dyplom
Wyróżnienia.
Gratulujemy!
Hanna Myśliwska
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Wstęp do Mszy świętej: Dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego — święto

umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich ochrzczonych. I my zgromadzeni
w jedno przez Ducha Świętego wychwalamy Boga za całe dzieło zbawienia i
dziękujemy za Kościół, który napełniony Duchem Świętym, prowadzi nas do pełni
miłości i prawdy.
Prośmy Boga, by oczyścił nasze serca ogniem Ducha Świętego i uczynił nas
swoją świątynią, byśmy byli znakiem jedności całego świata.
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwo majowe o godz.
18.00. Po majówce spotkanie Rady Parafialnej w sprawie prymicji na plebanii.
2. W poniedziałek (12 maja) obchodzimy Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. w naszym
kościele o godz 11.00 i o 18.00
3. W środę ( 14 maja) Święto Macieja apostoła
4. W piątek ( 16 maja) Święto św. Andrzeja Boboli męczennika – patrona Polski
5. Przez cały miesiąc maj odprawiamy w naszym kościele nabożeństwa majowe – w dni
powszednie po Mszy świętej , a w niedzielę o godz. 18.00. Wszystkich Parafian
zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach w kościele a także przy kapliczkach.
Postarajmy się o to, aby na nabożeństwa majowe gromadzić się całymi rodzinami,
zwłaszcza zachęcamy dzieci szczególnie te, które niedługo przystąpią do I Komunii świętej
a także dzieci rocznicowe.
6. W sobotę (17.05.) spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców od
godz. 17.00.
7. W najbliższą niedzielę (18.05.) będziemy świętować podwójnie. Obchodzić będziemy
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej i Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, która
rozpocznie się o godz. 10.45 przy figurce Matki Bożej.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Czesławie Gazda i Małgorzacie
Gałek. Na przyszły tydzień do sprzątania i udekorowania na I Komunię, prosimy Rodziców
dzieci pierwszokomunijnych.
.

9. Intencje mszalne :
Niedziela (11.05) - godz. 11.00 + Stanisław Bernasiewicz
Czwartek ( 15.05) - godz. 18.00 + Za zmarłych Rodziców, Dziadków i zmarłych z rodziny
Niedziela (18.05) - godz. 11.00 + Emil Faran w 5 rocz. śmierci
W intencji dzieci pierwszokomunijnych
.
W tym tygodniu imieniny obchodzą: Zofia Dzedzyk, Zofia Daniłów, Zofia Krowiak,
Zofia Lupa, Jędrzej Myśliński Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na godz. 18.00
podczas której modlić się będziemy w ich intencji.
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