
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 
 

(Mt 14,13-21) 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, 

oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, 

osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z 

miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał 

wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich 

chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do 

Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i 

pora już spóźniona. Każ więc rozejść się 

tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie 

żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie 

potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! 

Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz 

pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: 

Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na 

trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie 

ryby, spojrzał w niebo, odmówił 

błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je 

uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy 

do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, 

dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, 

którzy jedli, było około pięciu tysięcy 

mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Y G O D N I K     P A R A F I I      P R Z E M I E N I E N I A     P A Ń S K I E G O 
 

W   P O L A N I E     R O K  XVI   2 0 0 8   N R  29  (494) 

3 sierpnia  2008 

 18 NIEDZIELA  ZWYKŁA  
 ROK „A” 

 

Wy dajcie im jeść! 

SZCZĘŚĆ BOŻE! 

Dokonując cudownego rozmnożenia chleba i ryb dla pięciu tysięcy ludzi, Jezus ukazał nam, że Bóg 

nieustannie troszczy się o nas. Uczniowie chcieli odesłać tłum, ale Jezus ulitował się nad nim. Jego 

wielkoduszność i łaskawość przekracza nasze ludzkie wyobrażenia; nikt, kto do Niego przychodzi, nie 

zostanie odrzucony. Jezus daje nam za darmo najwspanialsze dary. Czym bowiem moglibyśmy zapłacić za 

dar życia w łasce i miłości, którego symbolem są chleb i ryby? 

Cała obfitość łaski zostanie nam dana, jeśli tylko o nią poprosimy. Przychodząc w pokorze do stołu 

Pańskiego, aby przyjąć Chleb życia, prośmy Jezusa o to wszystko, co On sam pragnie nam dać. Troska 

Boga o nas nie ma granic. Niech nic - zazdrość, gniew, zgorzknienie czy jakikolwiek inny grzech - nie 

przeszkadza Mu dzisiaj działać w naszych sercach. Zwróćmy się do Boga i pozwólmy, by Jego łaska 

uzdrawiała nas i przemieniała w prawdziwe dzieci Boże. 
 

 Módlmy się za siebie wzajemnie. Pozdrawiam serdecznie         ks. Ryszard Kempiak SDB  
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Wielka woda w Polanie 
 
W zeszłym tygodniu nie ukazała się nasza 

gazeta parafialna gdyż zawiodły media. 

Zawiodły, bo Polana została niemal całkowicie 

zalana. Dlatego dopiero teraz z opóźnieniem 

możemy przekazać relację z wydarzeń, które 

miały miejsce w dniach od 24 do 26 lipca. 

Z czwartku na piątek (24/25 lipca) z powodu 

ulewnych deszczy poziom wody w potoku 

Czarnym gwałtownie wzrósł. Woda przybierała 

błyskawicznie - między godziną 24.30 a 1.00 

poziom wody podniósł się aż o 45 cm i cały 

czas się podnosił. Między 5 a 6 rano 

zaobserwowano najwyższy poziom wody, która 

płynęła drogą!  

Dom pani Tarnawskiej był ze wszech stron 

otoczony wodą niczym wyspa, zalało piwnicę 

domu państwa Majewskich. Nurt wody zniósł 

kilka bobrów na podwórko do państwa 

Michnów. Matka małych bobrów rozpaczliwie 

poszukiwała swoich dzieci. Podobnie jak wydra  

na podwórku u pani Tarnawskiej. Okaleczony 

młody bocian znalazł schronienie u rodziny 

Mikrutów, którzy zadbali o to, aby trafił do 

schroniska dla bocianów do Przemyśla. 

W piątek do akcji wkroczyli strażacy z OSP 

Polana. Wypompowywali wodę z piwnic i robili 

co mogli. Pomagali turystom na Skorodnem 

przedostać się na drugi brzeg potoku. Ale nie 

tylko oni... Przy kładce na „Osadę” Staszek 

Oskorip z narażeniem życia przecinał kłody 

napływające rzeką i tworzące groźny zator. 

Kładka była taranowana przez płynące drewno.  

W Polanie nie można było przejść przez drogę 

nawet w kaloszach a jazda samochodem stała 

się niemożliwa. Drogę pokonywały jedynie 

ciągniki spieszące sąsiadom z pomocą. Woda 

przewróciła znak drogowy, zalała przystanek i 

podchodziła aż do schodów świetlicy. 

Zaobserwowano tonącego psa i płynącą 

lodówkę.  

W sobotę po południu oberwało drogę na 

Skorodne koło Niedźwiedziej Skałki. Potok 

Głuchy wyglądał tam jak mały wodospad 

Niagara. Skorodne zostało odcięte od Lutowisk 

i od Polany. 

Rodzice odwiedzający swoje dzieci w ośrodku 

oazowym w Skorodnem nie mogli się stamtąd 

wydostać. W sobotę ok.godz.16.00 zawyła w 

Polanie strażacka syrena, co było równoznaczne 

z ogłoszeniem stanu alarmowego. Nastąpiło 

przysłowiowe „oberwanie chmury”. Stan wody 

błyskawicznie i gwałtownie się podniósł. 

Gdyby podobne opady nastąpiły w Czarnej 

połowa domów w Polanie byłaby zalana. Na 

szczęście tak ulewny deszcz padał tylko w 

Polanie i Skorodnem. Po ustąpieniu wody 

nadrzeczne łąki zamieniły się w piaszczyste 

łachy. 

Taka woda była w naszej miejscowości w 1997 

i 1978 roku. Nad potokiem stało mnóstwo 

gapiów obserwujących żywioł i robiących 

zdjęcia, choć zapewne woleliby oglądać takie 

sceny w telewizji niż na żywo. 
 

Karolina Smoleńska (na podstawie rozmów z 

mieszkańcami Polany i Skorodnego) 
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Przemienienie Pańskie 

Termin "Przemienienie Pańskie" nie jest 

adekwatny do greckiego słowa metemorfothy, 

które ma o wiele głębsze znaczenie. Kiedy 

słowo "przemienienie" oznacza zjawisko 

zewnętrzne, to słowo greckie sięga w istotę 

zjawiska. 

Święto odmiany losu 
 

Uroczystość Przemienienia Pańskiego na 

Wschodzie spotykamy już w VI wieku. Była 

ona największym świętem w ciągu lata. Jej 

charakter można porównać z naszą 

uroczystością Chrystusa Króla. W tym bowiem 

wydarzeniu pokazał Chrystus swoim 

Apostołom, że jest Synem Bożym, Panem nieba 

i ziemi. 

Na Zachodzie jako święto obowiązujące dla 

całego Kościoła wprowadził je papież Kalikst 

III z podziękowaniem Panu Bogu za odniesione 

zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod 

Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 roku. 

Wojskami dowodził wódz węgierski Jan 

Hunyadi, a tym który całą obronę i bitwę 

przygotował, był św. Jan Kapistran. Jednak 

lokalnie obchodzono to święto na Zachodzie już 

w VII wieku.  

W Polsce święto znane jest w XI wieku.  

 

Wierni najczęściej treść tego święta rozumieją 

jako moc Jezusa w odmienieniu złego losu. 

Dlatego tak licznie, zwłaszcza w niektórych 

stronach nawiedzają tego dnia kościoły, aby 

uprosić dla siebie odmianę złego losu i ubłagać 

błogosławieństwo Boże. Być może, dlatego tak 

wiele powstało także w Polsce kościołów pod 

tym wezwaniem. Istniało w Polsce także wiele 

sanktuariów pod tym wezwaniem, np.: w 

Dźwierznie, Osielsku, Krasnymborze, w Małym 

Płocku, w Jedwabnym, Perlejewie, Piątnicy, 

Raciążu, Rajgrodzie, Sarnowie, Turośli, 

Wąsoszu. Najczęściej spotyka się obraz-kopię 

wizerunku, który wyszedł spod ręki Tycjana. 

Lud wszakże nie tyle spieszy do cudownych 

obrazów, ile ze względu na samą tajemnicę 

Przemienienia Pańskiego, po której się 

spodziewa odmiany na lepsze własnych losów.  

 

Jest prawdą, że Pan Jezus jest mocen odmienić 

nasz los. Ma przecież wszystko w swoim ręku. 

Ale prawda dzisiejsza ma jeszcze jeden, jakże 

radosny, eschatologiczny aspekt: Przyjdzie 

czas, że Pan odmieni nas wszystkich. Nawet 

nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania ciał 

uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego 

święto dzisiejsze jest dniem wielkiej radości i 

nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie 

będzie ostateczne, że przyjdzie po nim 

nieprzemijająca chwała; jeśli nie stracimy wiary 

w Chrystusa i będziemy Mu ufali. 

Ale Przemienienie Pańskie to nie tylko pamiątka 

dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także 

naszego zmartwychwstania i przemiany. To 

równocześnie nakaz rzucony przez Chrystusa, to 

zadanie wytyczone Jego wyznawcom. 

Warunkiem naszego eschatologicznego 

przemienienia jest stała przemiana duchowa, 

wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta 

przemiana w zarodku musi mieć podstawę na 

ziemi, by do pełni jej uwieńczenia mogła dojść 

w wieczności. W drodze ku wieczności musi 

być wyznawca - uczeń Pana Jezusa wyczulony 

na działanie Jego łaski, musi być Mu wierny: 

myślą, słowem i chrześcijańskim czynem. 
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Wstęp do Mszy świętej: W dzień poświęcony Panu, po całym tygodniu pracy czy zasłużonego 

wypoczynku .przychodzimy do świątyni, do Tego, który powiedział: „nie samym chlebem żyje 

człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych" (Mt 4, 4). Tylko Jezus Chrystus 

może dać pokarm, który nie ginie, który zaspokaja wszelkie głody ludzkiego serca. On dziś woła: 

„Wszyscy spragnieni przyjdźcie". Uczestnicząc w tej Eucharystii odpowiedzmy na Jego 

zaproszenie, bo tylko On zna nasze ukryte pragnienia i może je zaspokoić. 

Często tak niewiele potrzeba, abyśmy zwątpili w miłość Boga. Przeprośmy Go za naszą 

małoduszność, za brak zaufania.. 
  

1. Dzisiaj przeżywamy 18 Niedzielę Zwykłą. Po Mszy sw. o godz. 11.00 zmiana tajemnic 

żywego Różańca  

2. W poniedziałek (4.08.) Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya  prezbitera. 

3. W środę (6 sierpnia) Święto Przemienienia Pańskiego 

4. W piątek  (8.08.) Wspomnienie św. Dominika prezbitera. 

5. W sobotę (9 sierpnia) święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein); dziewicy i 

męczennicy.  

6. W przyszłą niedzielę (10 sierpnia) przypada uroczystość naszego odpustu parafialnego. 

Uroczysta Msza święta Odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.00. Będzie jej 

przewodniczył Ks. Tadeusz Nowak z Krakowa salezjanin. Wszystkich Parafian i gości 

zapraszamy do licznego i pobożnego uczestnictwa w uroczystej Mszy św. i procesji 

Eucharystycznej, jak również do radosnego świętowania. Zwracamy się z prośbą do  

parafian Polany dolnej  o wykoszenie trawy wokół kościoła i na cmentarzach. Prosimy 

również dzieci i młodzież i dorosłych o udział w procesji do niesienia feretronów, figurek, 

obrazów i baldachimu. Odpust parafialny jest świętowaniem wszystkich Parafian, niech to 

nasze zaangażowanie w przygotowanie i same uczestnictwo będzie odzwierciedleniem tego 

święta w naszej wspólnocie. Składka z odpustu będzie przeznaczona na budowę naszego 

kościoła. 

7. W dniu 5 sierpnia (wtorek) o godzinie 19.30 zapraszamy na spotkanie informacyjne na 

plebanii z panem Janem Statuchem ze stowarzyszenia osób po transplantacji serca w 

sprawie pikniku rodzinnego planowanego na 30 sierpnia. Bardzo serdecznie zachęcamy 

wszystkich do włączenia się w organizację wspólnej imprezy na rzecz naszej miejscowości. 

Impreza ta wpisała się już na stałe w kalendarz imprez bieszczadzkich, wiele osób o nią pyta 

i warto abyśmy wspólnymi siłami znów zrobili coś dobrego. 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Krystynie Dzik i Józefie 

Mikrut. Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła i przystrojenie na odpust prosimy Panie: 

Dorotę Łysyganicz., Danutę Przybylską, Helenę Mańko i Barbarę Michno  
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W tym tygodniu imieniny obchodzą : Lena Wiercińska, Maria Piotrowicz, Dorota Borzęcka, 

Dorota Dzik.. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na , godz. 19.00 podczas której 

modlić się będziemy w ich intencji. 

 

 

 


