
 Ile mi dacie, jeśli wam Go wydam? - pyta Judasz 
tych, którzy nastawali na życie Jezusa. Udało mu się zaro-
bić trzydzieści srebrników. Za tyle sprzedał swojego Mi-
strza. A jaka jest nasza cena? Za ile wyrzekamy się Jezusa? 
Co sprawia, że opuszczamy Go, aby ucieszyć się tym, za co 
Go wydaliśmy? Czy przynajmniej po jakimś czasie, wcze-
śniej lub później, być może nawet po wielu latach potrafi-
my się zreflektować, i tak jak Judasz zawołać: Zgrzeszy-
łem, gdyż wydałem niewinnego, czy raczej nie pozwalamy, 
aby jakieś staromodne wyrzuty sumienia zakłócały ten 
komfort, który przecież tak bardzo nam się należy, i burzy-
ły święty spokój naszego życia? Zdrajca wcale nie był je-
den, on nie był sam. Każdy z nas wielokrotnie zdradził Mi-
strza i pewnie jeszcze nie raz to uczyni. Im szybciej sobie 
to uświadomimy i się do tego przyznamy, tym wcześniej 
wydamy owoc nawrócenia. 

  Panie Jezu, Ty jesteś wierny w swojej miłości do nas 
pomimo naszej niewierności. Niech Twoja Krew obmyje 
nas, abyśmy wydali w naszym życiu owoc nawrócenia. 

Zdrajca 

9 kwietnia 2017 r.  
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trzeba mieć odrobinę odwagi.”trzeba mieć odrobinę odwagi.”   

  

św. Jan Boskośw. Jan Bosko   
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W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Justyna Szczygieł, Anastazja Dyrda. 

 

Solenizantkom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w środę o godz. 1800. 

 Dnia 3 kwietnia gości-

liśmy w naszej szkole ks. Bi-

skupa Pomocniczego Archi-

diecezji Przemyskiej Stanisła-

wa Jamrozka który, w asyście 

ks. Adama Paszka, przyjechał 

wizytować naszą szkołę oraz 

udzielić sakramentu bierzmo-

wania uczniom naszej szkoły. 

Przywitaliśmy go wierszami 

(w wykonaniu uczniów) i upo-

minkami, po czym miały 

miejsce wspólne rozmowy 

między nim a uczniami prze-

platane modlitwą. Ks. Biskup 

w swoich rozmowach  

z uczniami poruszał tematy 

adekwatne do ich zaintereso-

wań i wieku, min. związane  

z piłką nożną, grą w zośkę -  

gry, w które ks. Biskup grywał 

w młodości - a także dotyczą-

ce komputerów i ich wpływie 

na życie, co spotkało się z ży-

wą reakcją z ich strony. Co 

więcej, ochotnicy mogli spró-

bować swoich sił grając z na-

szym gościem w tenisa stoło-

wego, co też niektórzy z chę-

cią uczynili. Po zaciętych me-

czach oprowadziliśmy ks. Bi-

skupa po naszych salach lek-

cyjnych, aby w końcu zasiąść 

do nakrytego na tę okazję sto-

łu w pokoju nauczycielskim 

do wspólnych rozmów z gro-

nem pedagogicznym. Ks. Bi-

skup wykazywał spore zainte-

resowanie naszą szkołą oraz 

całą społecznością kierując do 

nas swoje pytania w tych dzie-

dzinach. I tak, po wspólnie 

spędzonej godzinie, pełnej 

serdeczności  

i rad kierowanych do uczniów 

i nauczycieli ze strony ks. Bi-

skupa, wróciliśmy do swoich 

codziennych zajęć. 

 
Radosław Pasławski 

        

Wizyta ks. Biskupa w szkole w PolanieWizyta ks. Biskupa w szkole w Polanie  

Wielki Post kojarzy nam się ze smutkiem. Czy Bóg rzeczywiście oczekuje od nas, byśmy byli 

smutni? 

 Z pewnością jest to okres wymagający powagi, umartwienia i rozbudzenia ducha modli-

twy. Ten czas służy głębszej refleksji nad życiem i nawróceniu, wyciszeniu wewnętrznemu i poku-

cie. Jeśli Wielki Post kojarzy się nam ze smutkiem, to warto postawić pytania: co jest jego przy-

czyną i czemu ma służyć? Jeśli trapią nas nasze grzechy, co skłania nas do pokuty i poprawy, moż-

na powiedzieć, że jest to smutek, którego Bóg pragnie w naszych sercach. Jeśli jest to smutek spo-

wodowany cierpieniem Chrystusa, uświadomieniem sobie, jak wielką cenę Pan zapłacił za nasze 

zbawienie i prowadzi nas do wynagrodzenia za grzechy własne i całego świata - jest to smutek 

błogosławiony i bardzo potrzebny. Wydaje mi się, że Pan Bóg nie pragnie smutku dla smutku,  

z którego wynika jedynie udręka i zniechęcenie. Bóg daje nam powody do radości zarówno zwy-

czajnej, drobnej, codziennej, jak i wielkiej, sięgającej nieba. Co więcej, pragnie, abyśmy nią dzie-

lili się z innymi. Radość chrześcijańska jest siostrą nadziei. Pielęgnując jedną, sprawiamy, że 

wzrasta druga. Smutek w Wielkim Poście nazwałbym raczej powagą i uspokojeniem serca. Chodzi 

o to, abyśmy, rozważając słowo Boże oraz misterium Męki Pańskiej, nie tyle uruchamiali emocje, 

ile wolę. Trzeba skłaniać się nie tyle ku łzom, ile ku pokucie za to, co te łzy wywołuje. A zatem 

bądźmy smutni smutkiem nadprzyrodzonym - takim, który okaże się dla nas zbawienny. 

Ks. prałat dr Zbigniew Sobolewski, moralista  
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Adoracja w Wielkim TygodniuAdoracja w Wielkim Tygodniu  

RezurekcjaRezurekcja  

Adoracja w Wielkim Tygodniu 

 

Czwartek 

Róże Różańcowe, chór parafialny – do godz. 

21.00 

 

Piątek 

Godz. 9.00 – 11.00 od Państwa Ziębów do 

Państwa Dzik. 

Godz. 11.00 – 13.00 od Państwa Łysyganicz 

do Państwa Podstawskich. 

Godz. 13.00 – 15.00 od Pana Krakowskiego 

Franciszka do Państwa Podstawskich. 

Godz. 15.00 – 17.00 od Państwa Kania do Pań-

stwa Borzęckich. 

Godz. 20.00 – 21.00 od Państwa Chmiel do 

Państwa Konopka. 

 

Sobota 

Godz. 09.00 – 11.00 Hotel Hawaje. 

Godz. 11.00 – 13.00 od Państwa Kania do Pań-

stwa Ostrowskich. 

Godz. 13.00 – 15.00 od Państwa Domańskich 

do Państwa Wytyczak. 

Godz. 15.00 – 17.00 od Państwa  Pałków do 

Państwa Myślińskich. 

Godz. 17.00 – 18.00 od Państwa Glapa do  

P. Hermanowicz Katarzyny. 

Godz. 18.00 – 19.00 od p. Hermanowicz Paweł 

do Państwa Lewandowskich. 

Rezurekcja 

 

Krzyż – Stanisław Oskorip 

Figura – Tadeusz Michno 

Figura NSPJ – Witold Smoleński, Artur Kra-

kowski, Krzysztof Oliwko, Leszek Konopka. 

Figura NMP – Helena Glapa, Małgorzata Ły-

syganicz, Bożena Domańska, Józefa Mikrut.  

Figura św. Floriana - Straż Pożarna 

Feretron Maryjny – Oskorip Karolina i scho-

la 

Sztandary – Monika Borzęcka, Tomasz Ka-

nia, Grażyna Borzęcka. 

Baldachim – Tomasz Glapa, Stanisław Wyty-

czak, Henryk Zatwarnicki, Bohdan Mikrut. 

Apostołowie – Borzęcki Edward, Hermano-

wicz Paweł, Kania Tomasz, Władysław Wier-

ciński, Łukasz Korżyk, Tadeusz Michno, Da-

niel Mikrut, Jan Myśliński, Bogdan Siedlecki, 

Zatwarnicki Henryk, Zatwarnicki Stanisław. 
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Wśród NasWśród Nas  

1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego 
Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do 
każdego z nas. Oby nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który wo-
ła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy  
o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem 
szczery żal za nasze nieprawości. 

2. Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień 
Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży  
w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się 
dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze pra-
gnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem 
Bogiem. 

3. Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wy-
darzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada bowiem 7. rocznica katastro-
fy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.  

4. Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijań-
sku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, 
wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni będą dniami 
szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział 
w bogatej liturgii. 

5. W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jed-
na Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustano-
wienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum 
Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18.00. Po hym-
nie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii 
św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, 
zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, 
języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. 

6. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie 
się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego 
dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do rozpoczęcia 60. 
roku życia nie mają dyspensy. Powstrzymanie się od spożywania potraw 
mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towa-
rzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci  
i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie 
sprawuje się Eucharystii. Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele  
o godz. 18.00, wcześniej droga krzyżowa o godz. 17.30. Za uczestnictwo 
w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie litur-
gii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.  

7. Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie 
Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzędzie błogosławienia 
potraw na stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chry-
stusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystu-
sa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania 
pokarmów mięsnych. Błogosławieństwo pokarmów o godz. 11.00, 13.00, 
16.00.  

8. W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. 
Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie 
Chrystusa. Aby całe święte Triduum Paschalne otrzymało uroczystą 
oprawę, wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału. Wigilia Pas-
chalna w naszym kościele rozpocznie się o godz. 19.00. W niedzielę 
Zmartwychwstania Msze Święte o godz. 6.00 i 11.00. 


