
  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

J 11,3–7.17.20–27.33b–45  

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: 

„Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Jezus 

usłyszawszy to rzekł: „Choroba ta nie zmierza ku 

śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn 

Boży został otoczony chwałą”.  

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.  

Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał 

się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem 

powiedział do swoich uczniów: „Chodźmy znów do 

Judei”.  

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 

czterech dni spoczywającego w grobie.  

Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, 

wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w 

domu. Marta rzekła do Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, 

mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da 

Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga”.  

Rzekł do niej Jezus: „Brat twój zmartwychwstanie”. 

Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że 

zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w 

dniu ostatecznym”.  

Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i 

życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć 

będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 

na wieki. Wierzysz w to?”  

Odpowiedziała Mu: „Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, 

żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na 

świat”. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i 

zapytał: „Gdzieście go położyli?”.  

Odpowiedzieli Mu: „Panie, chodź i zobacz”. Jezus 

zapłakał. A Żydzi rzekli: „Oto jak go miłował”.  

Niektórzy z nich powiedzieli: „Czy Ten, który 

otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by 

on nie umarł?”.  

A Jezus ponownie okazując wzruszenie głębokie 

przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej 

spoczywał kamień.  

Jezus rzekł: „Usuńcie kamień”.  

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: „Panie, już 

cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus rzekł do niej: „Czyż nie powiedziałem ci, że 

jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?”. Usunięto 

więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: 

„Ojcze, dziękuję Ci, żeś Mnie wysłuchał. Ja 

wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze 

względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, 

aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”. To 

powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: 

„Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. I wyszedł zmarły, 

mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego 

była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: 

„Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić”.  

Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii 

ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w 

Niego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 
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9 marzec  2008 

V NIEDZIELA  WIELKIEGO 

POSTU  Rok A 

Ja  jestem 
zmartwychwstaniem  

i życiem. 
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Rodzina Czernatowiczów w relacji 

Tomasza Czernatowicza, 

Cz. 3. Jan Czernatowicz ur. w 1921 r. 
Przybliżając sylwetkę Jana Czernatowicza, 

trzeba się cofnąć do okresu międzywojennego, w 

którym dorastał. Rodzicami chrzestnymi Jana 

byli Franciszek Kamiński i panna Józefa 

Gankiewicz. Jan ukończył szkołę powszechną i 

jako najstarszy z rodzeństwa dużo pomagał w 

prowadzeniu gospodarstwa rodzicom, brał 

czynny udział w organizacji paramilitarnej 

„Strzelec”.  

Nauczyciel Kazimierz Majcher był oficerem 

rezerwy stąd też był komendantem „Strzelca” w 

Polanie, organizacji, której członkowie byli w 

posiadaniu mundurów wojskowych a na głowie 

nosili „maciejówki” z orłem. Zastępcą 

komendanta strzelców był Antoni Poznar - syn 

organisty. Miał on pieczę nad bronią, która była 

w posiadaniu „Strzelca”, były to karabiny, 

używano ich na ćwiczeniach strzeleckich. 

Majcher prowadził zajęcia sportowe dla uczniów 

i młodzieży pozaszkolnej (siatkówka, palant – 

podobny do bejsbola amerykańskiego), 

opiekował się też „Orlętami”, organizacją 

młodzieży szkolnej o podobnym charakterze jak 

harcerstwo, propagującą wychowanie 

patriotyczne i sportowe. Członkowie „Orląt” byli 

umundurowani, nosili zielone koszule z orłem na 

rękawie lewej ręki. Strzelcy dużą wagę 

poświęcali ćwiczeniom wojskowym i sportowo-

obronnym: szermierka, strzelectwo itp. Jazdę na 

nartach ćwiczyli na Kulaszni, gdzie był 

przygotowany stok narciarski - nartostrada, przy 

pensjonacie Stadműlera. Wyjeżdżali na 

ćwiczenia na poligony i doskonalili swoje 

umiejętności. Brali udział w uroczystościach 

wojskowych i świętach państwowych oraz 

defiladach (oczywiście w mundurach). 

Utrzymywali ścisły kontakt ze szkołą (Orlętami i 

uczniami) w wychowaniu patriotycznym. Orlęta 

uczestniczyły w organizowaniu świąt 

państwowych, konkursów i rozgrywek 

sportowych, współpracowały z kościołem, 

uczestniczyły w obchodach świąt kościelnych. 

Tuż przed wojną ochotnicy z Seredniego i 

Polany, (m.in. nauczyciel Majcher) brali udział 

w dywersji na czechosłowackim wówczas 

Zakarpaciu. Ukraińcy wypominali to później 

Polakom. 

Organizacja „Strzelców” miała w planie budowę 

„Domu Sokoła”  i „Domu Ludowego”, bardzo 

zaangażowała się przy budowie fundamentów, 

wojna przerwała dalsze prace. Na tych 

fundamentach sowieci zbudowali po 1945 r. 

świetlicę. Drewno na budowę pochodziło z 

rozebranych domów po Polakach, m.in. z 

nowego domu Czernatowiczów. 

Jan Czernatowicz, członek Strzelca, po wybuchu 

wojny zgłosił się do wojska jako ochotnik, nie 

załapał się na wojenną mobilizację, po kilku 

dniach wrócił do domu. Z kampanii wrześniowej 

nie wrócił listonosz Józef Talik.  

Na początku okupacji sowieckiej Jan 

Czernatowicz zajmował się przeprowadzaniem 

przez granicę uciekinierów na Węgry. Dwa lub 

trzy razy przekraczał granicę jesienią 1939 r. i 

zimą 1940 r. Jeździł z zaprzyjaźnionym 

Ukraińcem Stanisławem Baszczakiem, (ze 

„Szkuratów”) na stacje kolejowe do Sambora i 

Ustrzyk Dolnych, skąd odbierali uciekinierów, 

czasem były to kobiety. Jedna z tras 

przerzutowych prowadziła do Generalnej 

Guberni przez Sokole, niedaleko dworu był bród 

na Sanie, przez który przechodzono na druga 

stronę. Inne szlaki kurierskie prowadziły przez 

Otryt. Zdarzało się im wiele przygód 

związanych z przeprowadzaniem ludzi, ale 

znając dobrze teren i ludzi udawało się im nie 

wpaść w ręce ruskich. Kiedyś Jan wracając już 

na sowiecką stronę został zatrzymany, nie miał 

dokumentów, tłumaczył się, że wraca z Ustrzyk 

i zabłądził a potwierdzić, że jest z Polany może 

pracownik ze dworu. Rzeczywiście karbowy 

Józef Roztoczyński, który mieszkał z rodziną 

przy dworze potwierdził jego tożsamość. 

Przerzutem ludzi przez granicę zajmowali się 

także Sokół Michał i inni. 

Jesienią 1941 r. Jan został przymusowo 

wysiedlony na roboty do wioski Ksznic w 

Tyrolu w okolicy Innsbrucka. Pracował tam 

ciężko w gospodarstwie hodowlanym do końca 

wojny, a po zajęciu tych terenów przez wojska 

amerykańskie tak jak wszyscy inni został 

skoszarowany i szkolony. Ukończył kurs 

kierowcy samochodu. Ci, którzy nie chcieli 

wracać do Polski wstępowali do armii 

amerykańskiej, najczęściej do służb 

wartowniczych a następnie wyjeżdżali do USA, 

Anglii, Kanady lub zostawali w Austrii. Jan 

jesienią 1945 r. wrócił do Polski i osiadł w 

Nowej Wsi Grodziskiej. W roku 1946 w lecie 

ożenił się, objął gospodarstwo rolne i był 

rolnikiem. Zmarł w wieku 77 lat w Nowej Wsi 

Grodziskiej. 

Tomasz Czernatowicz 
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Aktualny skład Róż Różańcowych  

 naszej Parafii. 

 
 

Róża Matki Bożej Gromnicznej 
 

1. Faran Maria     Zelatorka 

2. Dyrda Anastazja 

3. Tarnawska Maria 

4. Dobrowolska Agnieszka 

5. Podstawska Stefania 

6. Krakowska Czesława 

7. Krakowska Maria 

8. Kania Cecylia 

9. Hermanowicz Weronika 

10. Borzęcka Genowefa 

11. Borzęcka Maria 

12. Krowiak Zofia 

13. Chmiel Anna 

14. Franciszka Konopka 

15. Stępniewska Anna 

16. Szczygieł Agnieszka 

17. Mikrut Józefa 

18. Wiercińska Lena 

19. Rzeszowska Anna 

20. Koncewicz Grażyna 

21. Buć Kazimiera 

22. Hermanowicz Agata 

23. Maj Danuta 

24. Faran Anna 

 

Róża św. Józefa 
 

1. Torbińska Helena   Zelatorka 
2. Bakalarz Halina 

3. Zięba Anna 

4. Caban  Anna 

5. Mańko Helena 

6. Korżyk Barbara 

7. Rabiej Melania 

8. Torbińska Stanisława 

9. Glapa Heena 

10. Wytyczak Iwona 

11. Maruszczak Maria 

12. Tarnawska Maria 

13. Pisarska Anna 

14. Daniłów Maria 

15. Mantoifel Anna 

16. Zatwarnicka Teresa 

17. Zatwarnicka Aniela 

18. Spólna Władysława 

19. Konopka Bronisława 

20. Hermanowicz Katarzyna 

 

Róża św. Maksymiliana Marii Kolbego 

 

1. Konopka Jan        Zelator 

2. Konopka Leszek 

3. Oskorip Piotr 

4. Borzęcki Edward 

5. Korżyk Łukasz 

6. Podstawski Władysław 

7. Żytko Franciszek 

8. Kania Antoni 

9. Krakowski Michał 

10. Zatwarnicki Henryk 

11. Zatwarnicki Stanisław 

12. Majewski Andrzej 

13. Myśliński Stanisław  

14. Krakowski Franciszek 

15. Wierciński Andrzej 

16. Hermanowicz Paweł 

17. Oskorip Stanisław 

18. Wytyczak Stanisław 

19. Kania Tomasz 

20. Smoleński Witold 

 

 

Gdyby ktoś zauważył jakieś nieścisłości 

prośba aby zgłosić zelatorom 

poszczególnych Róż lub do księdza 

proboszcza. Niech modlitwa różańcowa 

będzie w naszej parafii siłą, która może 

wypraszać wszelkie laski i miłosierdzie 

Boże dla nas wszystkich.  

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 

 

Rada Rodziców oraz Samorząd 

Uczniowski serdecznie zapraszają na 

kiermasz wielkanocny 15 marca w 

sobotę o godzinie 11.00 do świetlicy 

wiejskiej w Polanie. 

Mamy prosimy o upieczenie i 

dostarczenie ciast. 

Dochód na Zespół Szkół Salezjańskich w 

Polanie. 
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Wstęp do Mszy świętej: Chrystus przynosi nam nadzieję zmartwychwstania i 

życia. W piątą niedzielę Wielkiego Postu gromadzimy się, by rozważać śmierć, 

którą sprowadza grzech, ale także, by rozważać życie, które daje nam pokuta i 

pełne nadziei zaufanie Chrystusowi. 

Grzechy powodują śmierć i oddalają nas od źródła życia, którym obdarzył nas 

Bóg na chrzcie świętym. Przeprośmy więc Boga za nasze winy, aby mieć życie 

ofiarowane nam przez Chrystusa.. 
  

1. Dzisiaj przeżywamy Piątą Niedzielę Wielkiego Postu . Zgodnie z polską tradycją od 

dzisiejszej niedzieli zasłaniamy krzyże w kościele. Pozostają one zasłonięte do liturgii 

Wielkiego Piątku.  Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś o godz. 16.00 zechciejmy jak 

najliczniej wziąć udział w tym wielkopostnym nabożeństwie.  

2. W czwartek po Mszy świętej o godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i 

różaniec wspólnoty dla Intronizacji Chrystusa Króla. Wszystkich Parafian serdecznie 

zapraszamy do wspólnej modlitwy, gdyż jest to również nasza wspólnotowa adoracja. 

3. Warto, aby każdy z nas zapytał siebie, czy dobrze przeżywa Wielki Post. Przed nami jeszcze 

tylko dwa tygodnie postu. Wykorzystajmy dobrze ten czas łaski, abyśmy nie przespali 

naszego zmartwychwstania. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas 

nabożeństw wielkopostnych. Zapraszamy na  Drogę Krzyżową w piątek na godz. 16.00.     

4. W sobotę (15 marca) Decyzją Stolicy Apostolskiej w tym roku obchodzimy Uroczystość 

Świętego Józefa. Modlimy się za mężów i ojców. Jest to również dzień imienin Ojca 

świętego Benedykta XVI i naszego Księdza Arcybiskupa Metropolity oraz zmarłego         

ks. Józefa Talika –  pamiętajmy o Nich w naszej modlitwie.  

5. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w zakrystii lub na plebani. 

6. Najbliższa niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej czyli Niedzielą Palmową przed Mszą 

świętą o godz. 11.00 obrzęd poświęcenia palm a po Mszy św. konkurs z nagrodami na 

najpiękniejszą Palmę. 

7. Przypominamy że, kolejka do przygotowania dekoracji na Wielki Tydzień i Święta 

przypada rodzinom Anny Pisarskiej, Agnieszki Dobrowolskiej, Stefanii Podstawskiej, 

Czesławy Krakowskiej, Grażyny Bożęckiej, Zofii Krowiak. 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie  kościoła  Paniom: Janinie Oskoryp             

i Lucynie Konopce. Na przyszły tydzień do sprzątania prosimy Panie: Annę Stępniewską           

i Agnieszkę Szczygieł. 

9. Intencje mszalne : 
 Niedziela (9.03) - godz.  8.00  + Maria 

Sobota (15.03)             - godz. 16.00   O błogosławieństwo Boże i opiekę św. Józefa dla   

członkiń Róży św. Józefa 

Niedziela (16.03)     - godz.  8.00    + Maria  

- godz.11.00  + Józef Krakowski s. Władysława 

. 

. 
 

 

 
 

***************************************************************** 

Redaguje zespół: ks. Stanisław Lasak, Karolina i Witold Smoleńscy 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 9.03. 2008 

W tym tygodniu imieniny obchodzą :  
Grzegorz Chmiel, Bożena Domańska, Bożena Wiercińska, Bożena Tarnawska, Józef Daniłów, 

Józef Granat, Józef Myłek, Józef Oskoryp, Józef Pawełkiewicz, Józef Pisarski, Józefa Krakowska, 

Józefa Mikrut, Józefa Krakowska. Zapraszamy Solenizantów na Drogę Krzyżową i Mszę św. w 

piątek na godz. 16.00 podczas której modlić się będziemy w ich intencji. 
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