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Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do
skończenia świata.
.

(Mt 28,16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli,
oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi
słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i
na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata.

SZCZĘŚĆ BOŻE!
Przesyłam słowo na kolejną niedzielę, która jest niedzielą WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO. W tę uroczystość Kościół zaprasza nas do radości zarówno ze zwycięstwa Jezusa
nad grzechem i śmiercią, jak i z perspektywy życia wiecznego, które nam zapewnił.
Nasza nadzieja płynie ze świadomości, że Jezus wyjednał nam wspaniałe dziedzictwo możliwość przebywania z Ojcem na wieki i poznania Go w całym blasku Jego piękności. Przez
swoje wniebowstąpienie Jezus otworzył nam bramy nieba. My, grzesznicy, otrzymaliśmy dar
odkupienia i odpuszczenia grzechów. Staliśmy się umiłowanymi, wybranymi dziećmi Boga i
będziemy żyć z naszym Ojcem na wieki.
Zanim Jezus powrócił do Ojca, obiecał uczniom, że każdy, kto w Niego wierzy, będzie
wyrzucał złe duchy, uzdrawiał chorych i czynił znaki i cuda w Jego imię (Mk 16,17-18). Jak?
Mocą mieszkającego w nim Ducha Świętego. Ten sam Duch, który wskrzesił Jezusa z martwych,
przebywa dziś w naszych sercach, zaprasza nas, abyśmy poddali się Jego prowadzeniu i uzdalnia
nas do zwycięskiego życia mocą zmartwychwstania Jezusa.
Pamiętajmy o sobie nawzajem w modlitwie!
Serdecznie pozdrawiam
ks. Ryszard Kempiak SDB
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prawdopodobnie zmobilizowany w 1939,
Rodzina Czernatowiczów w relacji
potem przeszedł granicę i dostał się do Brygady
Tomasza Czernatowicza,
Cz. 8. Ofiary wojny
Karpackiej. Po wojnie został na zachodzie w
Razem z Józefem Czernatowiczem w LWP Anglii. Syn jednego z pracowników kopalni na
służyło wielu mieszkańców Polany. Oto ich lista,
Ostrym Szawarnoga był aktywnym
która może być niepełna: bracia Banasiewicz Jan działaczem Strzelca. Prawdopodobnie trafił do
i Michał, Jan Banasiewicz zginął na Wale
Anglii do jednostki lotniczej, był pilotem lub
Pomorskim. Bulesowski Mieczysław syn Bulesa.
pełnił służbę naziemną.
Domański Jan syn Piotra Ślepy (mieszkał Za W czasie wojny wielu mieszkańców Polany
Stawami). Domański Józef Szpak zginął na Wale
przebywało na robotach w Niemczech i Austrii.
Pomorskim. Domański Michał (z Kosowa). Ci z Polaków, którzy wrócili do Polski
Feńko Franciszek syn Michała (z Kosowa).
zamieszkali po wojnie na Dolnym Śląsku.
Jaślar Józef brat Stanisława (z Wańka Działu).
Franciszek(?) Czernatowicz, syn Mieczysława
Kapral Michał Motuz syn Michała (z Ostrego
Prokopczyka z Ostrego, zaginął w Niemczech,
Kolaszni) Bracia Lachewicz Józef Kozik i Ignacy
prawdopodobnie
zginął
od
bomby.
(Za Stawami), Józef Lachewicz zginął na Wale
Czernatowicz Franciszek, brat Mieczysława z
Pomorskim. Maruszczak Stanisław. Michnej
Prokopczyków, wrócił z Niemiec w 1945r.
Stanisław syn Jana Muzyk, brat Michała (z Wańka
Czernatowicz Jan, syn Michała z Szubiaków
Działu). Pisarski Antoni syn Karola (z Rówieni).
(Za Stawami), wrócił z Austrii w 1945r.
Pisarski Antoni syn Michała Sycz (z Ostrego
Danielak Franciszek, syn Michała Hałaj (Za
Kopalni). Pisarski Franciszek z Piechów, brat
Stawami pod Wapelnią), po wojnie został w
Władysława. Pisarski Władysław Jańczyk. Bracia Niemczech ożenił się z Niemką. Krakowska
Aniela wróciła z Niemiec chora i zmarła w
Pitera Franciszek, Ignacy, Józef. Pitera
Stanisław syn Antoniego. Siekiera Michał (z
1945r. Krakowska Rozalia, siostra Juliana
Wańka Działu). Stefanicki Jan syn Andrzeja. Fenia, wróciła z Niemiec w 1945 r. Mikita
Szewców Józef syn Jana Jaślaka. Talik Stanisław
Hanna Ukrainka wróciła z Niemiec w 1945r.,
Poczmistrz zginął w Berlinie. Zatwarnicki Jan od
jej brat Józef Mikita służył w Armii Czerwonej,
Kowali. Zieliński Jan.
został ranny i wrócił do Polany jako inwalida.
Wcześniej w czasie pierwszej okupacji sowieckiej
Michnej Michał, syn Jana z Wańka Działu,
mieszkańcy Polany byli mobilizowani do Armii
wrócił z Austrii w 1945r. Orłowski Jan, syn
Czerwonej.
Franciszek
Siekiera
zginął
Pawła Szewca, zaginął na robotach w
prawdopodobnie w niewoli niemieckiej. Józef Niemczech. Pisarski Jan, syn Andrzeja z
Pisarski syn Stefana Reperacz, zginął w obozie Doroszuniów, zaginął na robotach w Austrii.
niemieckim pod Samborem. Z wojny rosyjsko
Pisarski Jan, syn Józefy Grubej Jóźki z pod
niemieckiej szczęśliwie wrócił do Polany Michał Horba, po wojnie wyjechał z Niemiec do USA,
Czernatowicz z Prokopczyków. Uciekł z niewoli
trafił do Pitsburga. Pisarski Mieczysław,
niemieckiej z obozu pod Samborem. Michał
gospodarz plebański, wrócił z Niemiec w 1945r.
Pitera służąc w Armii Czerwonej, dostał się na
Pisarski Stanisław, brat Jana, po wojnie pełnił
Krymie do niewoli rumuńskiej, z której uciekł,
służbę wartowniczą w armii amerykańskiej,
wrócił do Polany skąd został zesłany na roboty do
wyjechał z Niemiec do USA. Pisarski
Niemiec.
Stanisław Funtyk, po wojnie założył rodzinę w
Mieszkańcy Polany walczyli też na Zachodzie.
Niemczech. Pitera Michał wrócił z Niemiec w
Władysław Pisarski Salczyn syn Marcina z
1945r. Poznar Aniela, z Pietrowskich z
Dolnej Polany (żona Władysława - Salomea Ostrego, wróciła z Niemiec chora. Poznar
pochodziła ze Szpaków z Seredniego),
Elżbieta, Erża od Czecha córka Michała,
prawdopodobnie był w Tobruku, służył w Armii
wróciła z Niemiec w 1946r. Poznar Jan, z
Andersa. Wrócił z Anglii późno w 1948r. Karol
Pietrowskich z Ostrego, brat Anieli Poznar,
Zatwarnicki z Kowalów walczył pod Monte
wrócił z Niemiec chory i zmarł w 1945r.
Cassino. Melchior Wańkowicz kilka razy Przygoda Apolonia, córka Andrzeja Sióra,
wspomina kaprala Zatwarnickiego w trakcie walk
wróciła z Niemiec w 1945r. Zatwarnicki
2. batalionu Dywizji Strzelców Karpackich o
Kazimierz z Kowali, wrócił z Niemiec w 1945r.
wzgórze
593.1
Karol
Zatwarnicki
był
Zatwarnicki Michał zginął tragicznie już po
wojnie w Austrii.
Tomasz Czernatowicz
1 M. Wańkowicz: Bitwa o Monte Cassino, Rozdz. 60.
Ostatni walczący pluton. Wyd. Polonia, Warszawa 1992
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rodziców
w
życiu
szkoły”
,
aby
podzielić
się
Przewodnik po Mszy św. cz. I
doświadczeniami w zakresie współpracy
Ołtarz
rodziców ze szkołą. Na konferencję przybyli
Otwórz oczy: Prawdziwym ołtarzem jest Krzyż.
również przedstawiciele organu prowadzącego
Tam bowiem dokonała się ofiara Chrystusa, która ks. Dariusz Bartocha - wikariusz Inspektora i ks.
dała nam zbawienie. Krew i woda, które
Bogdan Zawada - ekonom inspektorialny.
wypłynęły z boku Jezusa, odczytywano jako
Celem spotkania było zapoznanie
symbol sakramentów: chrztu i Eucharystii. Na
zgromadzonych
rodziców,
nauczycieli,
ołtarzu podczas Liturgii Eucharystii uobecnia się
dyrektorów
i
zaproszonych
gości
z
(a nie powtarza!) ofiara Krzyża. Ta sama miłość
funkcjonowaniem
Wojewódzkiej
Rady
Chrystusa staje się dostępna dla nas. Stajemy pod
Rodziców i dążeniami w kierunku szkoły
krzyżem. Dlatego w pobliżu ołtarza zawsze
partnerskiej i obywatelskiej podjętymi przez
powinien być umieszczony znak krzyża. Ołtarz
Fundację „Rodzice Szkole”, jak również
jest także stołem uczty, na którą jesteśmy
prezentacja przykładów dobrej praktyki
zaproszeni. Zapalone świece przypominają o
współpracy rodziców i szkoły.
obecności Boga, który jest prawdą (oświeca) i
Panie Agnieszka i Karolina przedstawiły
miłością (rozpala). Powinno ich być 2, 4 lub 6.
na forum prezentację pt. „Demokratyzacja życia
Dlaczego w polskich kościołach są najczęściej 3,
szkolnego – formy współpracy” (praca
nie wiadomo.
zbiorowa delegatów), która zawierała, oprócz
Bądź obecny: Ołtarz przypomina nam o krótkiej wzmianki o historii szkoły w Polanie,
materiały dotyczące współudziału rodziców w
obecności Chrystusa tam, gdzie ludzie gromadzą
działalności wychowawczej szkoły, klimatu
się w Jego imię. Podczas Mszy świętej powinien
być centrum naszej uwagi. Jest symbolem ofiary wychowawczego oraz sposobów pozyskiwania
środków. Celem prezentacji było zwrócenie
wewnętrznej, którą każdy z nas składa w sercu.
uwagi na szerokie zaangażowanie rodziców w
To, co dokonuje się na ołtarzu w kościele ma
realizację zadań szkoły, która zapewniając
swój odpowiednik w najgłębszym duchowym
odpowiedni klimat sprawia, że czują się oni
przybytku człowieka. Centrum żywego Kościoła
jest ołtarz serca. Ołtarz – znak uczty – ważni i potrzebni oraz współodpowiedzialni za
uświadamia nam, jak bardzo jesteśmy wybrani: proces edukacji i wychowania swoich dzieci.
Trwającą prawie 5 godzin konferencję
zasiadamy z Bogiem przy stole.
uświetniły występy uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 28 w Rzeszowie i nr 2 w Jaśle.
Wymiana doświadczeń między środowiskami
Zaproszenie do Rzeszowa
związanymi z edukacją młodego pokolenia
ukazała, jak ważna jest ich aktywność własna w
27 listopada 2007 roku Podkarpacki
budowaniu partnerskich relacji. Wnioski
Kurator Oświaty w Rzeszowie powołał
wysunięte w trakcie spotkania posłużą
Wojewódzką Radę Rodziców składającą się z
przedstawicieli Rad Rodziców działających w członkom Wojewódzkiej Rady Rodziców przy
Podkarpackim Kuratorze Oświaty do dalszej
przedszkolach,
szkołach
podstawowych,
pracy nad sposobami włączania, a nie
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
wykluczania rodziców ze szkolnego terytorium.
województwa podkarpackiego. Celem w/w Rady

jest propagowanie idei demokratyzacji życia
szkolnego.
Jednym z 13 członków Wojewódzkiej
Rady Rodziców przy Podkarpackim Kuratorze
Oświaty została Pani Agnieszka Banach- Oskorip
z Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie.
Na zaproszenie p.o. Podkarpackiego
Kuratora Oświaty, 3 kwietnia 2008 roku,
czteroosobowa delegacja (Agnieszka BanachOskorip, Karolina Smoleńska, Małgorzata Gałek
oraz dyrektor ks. Krzysztof Rodzinka) wyruszyła
do Rzeszowa na II Wojewódzką Konferencję pod
hasłem „Demokratyzacja życia szkolnego – rola
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 4.05. 2008
Wstęp do Mszy świętej: Dzisiaj dzień Wniebowstąpienia. Chrystus po czterdziestu

dniach przestał się ukazywać widzialnie na ziemi, ale nadal jest obecny w Kościele i
działa dając życie, przebaczenie, zbawienie. Ta niewidzialna obecność Pana daje i
nam nadzieję oraz wskazuje cel naszego życia — być razem z Bogiem. Abyśmy więc
mogli być kiedyś razem z Bogiem, już teraz dajemy wyraz oczekiwaniu,
przychodząc na Mszę św. i chociaż Go nie widzimy, wierzymy, że jest zawsze z
nami.
Przeprośmy za grzechy, by tutaj przeżyć obecność Pana, a kiedyś spotkać Go w
chwale nieba...
1. Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Nabożeństwo majowe o
godz. 18.00 . Po majówce spotkanie Rady Parafialnej w sprawie prymicji na plebanii.
Dzisiejsza składka jest przeznaczona na budowę nowego kościoła.
2. We wtorek (6 maja) Święto Filipa i Jakuba – apostołów.
3. W czwartek (8 maja) Uroczystość świętego Stanisława; biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski. W tym dniu swoje imieniny obchodzi nasz Ksiądz Proboszcz Stanisław
Lasak. Zapraszamy wszystkich naszych parafian do wspólnej modlitwy w jego intencji.
Podczas Mszy świętej wieczornej modlić się będziemy o zdrowie błogosławieństwo Boże i
potrzebne łaski dla ks. Stanisława i wszystkich solenizantów.
4. 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.
5. Składamy serdeczne podziękowania Organizatorom Zabawy tanecznej w ubiegłą sobotę za
mile zorganizowaną rozrywkę z której całkowity dochód przeznaczono na budowę nowego
kościoła (870zł.).
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Bożenie Domańskiej i
Małgorzacie Łysyganicz. Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła prosimy Panie: Czesławę
Gazdę i Małgorzatę Gałek.

7. Intencje mszalne :
Niedziela (4.05)
- godz. 11.00 + Justyna i Kazimierz oraz zmarłych rodziców
Niedziela (11.05) - godz. 11.00 + Stanisław Bernasiewicz
.
W tym tygodniu imieniny obchodzą: : ks. Stanisław Lasak, Stanisław Borzęcki,
Stanisław Caban, Stanisław Granat, Stanisław Myśliński, Stanisław Oskorip, Stanisław
Tarnawski, Stanisław Krakowski, Stanisława Karciarz, Stanisława Torbińska i Karolina
Smoleńska. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w piątek na godz. 18.00 podczas której
modlić się będziemy w ich intencji.
****************************************************************************
Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy
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