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Spotkanie

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

W tym numerze:
Nowe pomniki pamięci
Posterunek MO

2

Przyjście zmartwychwstałego Jezusa do apostołów
przypomina spotkanie eucharystyczne. Najpierw wchodzi
On do wewnątrz i staje pośrodku, pozdrawiając uczniów
słowami: Pokój wam. Podobnie czyni kapłan na początku
Mszy św. Później wskazuje na siebie, na swoje rany,
a więc objawia się w konkretnych znakach. W ten sposób
daje się poprzez nie poznać. Tak samo my Go poznajemy
w przełamanym Chlebie, który jest Jego Ciałem. Na koniec Jezus posyła swoich uczniów, aby w mocy Ducha
Świętego objawili światu Bożą miłość, która jest silniejsza niż ludzki grzech. Tchnienie zmartwychwstałego
Chrystusa na apostołów wskazuje na nowe stworzenie,
czyli na nowe narodzenie z wody i Ducha (J 3, 5).
Panie, Ty swoim słowem dokonujesz przemiany
w moim sercu, które odradza się do nowego życia. Niech
Duch Święty, który tego dokonał i rozpoczął dobre działanie, zamieszka we mnie.
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w Polanie—cz. 2
Imieniny ks. proboszcza

3

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Przyjdź,
Duchu
Święty,
napełnij
serca
swoich
wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.”

Wśród Nas
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Nowe pomniki pamięci w Polanie

Tablica pamiątkowa
przy drzewie
„Mieszko I”

28.04.2016 r. w
Polanie, na placu nieistniejącego już kościoła
rzymskokatolickiego,
miała
miejsce niecodzienna
uroczystość. Społeczność uczniowska Zespołu Szkół Salezjańskich posadziła 6
drzew, mających upamiętnić patronów Anno Domini 2016.
Polski Sejm, na
początku każdego roku, ustanawia, jakim
postaciom czy wydarzeniom należy nadać
patronat nad danym
rokiem. I tak rok 2016
został uznany:
- rokiem Jubileuszu
1050–lecia Chrztu Polski, mającego decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia się
plemion polskich pod
władzą
Piastów
i kształtowania się
chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu.
- rokiem Henryka
Sienkiewicza – wiel-

Uczniowie naszej szkoły
28.04. br.

kiego pisarza, którego
powieści historyczne
podtrzymywały na duchu kolejne pokolenia
Polaków w czasach
zrywów niepodległościowych.
- rokiem Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora, autora muzyki
do ,,Roty’’ Marii Konopnickiej, a także
wielu innych pieśni
patriotycznych umacniających tożsamość
narodową Polaków.
- rokiem Cichociemnych, lotniczych oddziałów specjalnych
Polskich Sił Zbrojnych,
walczących
z Niemcami w czasie
II wojny światowej.
Z inicjatywy ks.
Jarosława Wnuka –
dyrektora szkoły, postanowiono upamiętnić
wyżej wymienionych
patronów, nadając Ich
imiona posadzonym
drzewom.
Każde drzewko
sadzone było przez
inną klasę szkolną.

Klasa II SP posadziła
dąb
upamiętniający
Henryka Nowowiejskiego, klasa IV – dąb
Henryka Sienkiewicza
a kl. I Gim. dąb poświęcony
Cichocieciemnym. Natomiast
klasy VI SP, II i III
Gim. posadziły drzewka nawiązujące do
ważnych postaci, biorących
udział
w Chrzcie Polski: dąb
Mieszka I, dąb biskupa
Jordana i lipa Dobrawy.
Takie inicjatywy,
w sposób niekonwencjonalny, przybliżają
i umacniają wiedzę
z historii Polski, a posadzone
gatunki
drzew, na długie lata,
przypominać będą patronów Anno Domini
2016 .
Dorodne sadzonki
przekazał nam leśniczy z Polany, Pan Jan
Podraza, za co bardzo
dziękujemy.
Hanna Myślińska

Uczniowie klasy I Gimnazjum
podczas sadzenia dębu
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Posterunek MO w Polanie—część II
Warunki pracy i najważniejsze zadania.
Praca w roku 1952 była bardzo ciężka, a składało sie na
to cały szereg czynników,
a mianowicie: funkcjonariusze nie posiadali rozeznania
terenowego ani osobowego,
ponieważ ludność napływała
z różnych stron Polski. Teren był zrujnowany, zakrzaczony i zalesiony, budynki
spalone lub powalone. (…)
O trudnościach w zaopatrzeniu się w podstawowe
artykuły najwymowniej mówi fakt, że na nabycie wiadra, miednicy czy garnka,
trzeba było mieć talon. (…)
Najtrudniejszym
problemem było bardzo zły stan
dróg, z tego powodu brak
komunikacji.
Kursowało
tylko 2 autobusy, 1 na trasie
Czarna-Ustrzyki-Zagórz,
a drugi Przemyśl-SanokDynów. Były to samochody
ciężarowe „Fiaty”, w których znajdowały się ławki
wykonany był dach. jedynym możliwym środkiem

komunikacji był pociąg,
który kursował raz dziennie
do Rzeszowa, a jego czas
jazdy wynosił 7 godzin.
(…) Wielu ludzi, którzy
przyjeżdżali na ten teren
było nastawionych na nadużycia, kradzieże, dewastacje, oszustwa i wyłudzanie
pożyczek od państwa. Było
i sporo takich ludzi, którzy
na tut. terenie zamierzali się
ukrywać przed wymiarem
sprawiedliwości.
Nie notowano jednak na
szczęście w tym czasie wystąpień bandyckich, włamań, napadów rabunkowych i dywersji. Główne
przestępstwa, to kradzież
mienia,
marnotrawstwo,
przywłaszczanie i chuligaństwo. Najważniejsze zadania wiązały się w tym czasie
z akcją ankietyzacji w powiecie, z akcją wyborczą,
podwyżką cen na niektóre
artykuły i opracowywanie
instrukcji alarmowych (…).
O tych trudnych warunkach
pracy funkcjonariuszy MO
w terenie bardzo wyraźnie

mówi wyjątek protokołu
pokontrolnego posterunku
MO w Polanie z 20 sierpnia
1952 roku, który cytuję:
„Czujność zachowana, stan
dyscypliny również, lokal –
zgniły drewniany dom nie
nadający się do użytku.
Brak maszyny do pisania,
sprzętu pomieszczeniowego, przyborów kancelaryjnych i światła. Komendant
posterunku MO plut. Turek
z uwagi na brak warunków
do życia, nie jest w stanie
sprowadzić swej żony z Dębicy. Załoga stołuje się
w stołówce PBR, wyżywienie bardzo marne z uwagi
na odległość od miasta
i brak artykułów żywnościowych na miejscu. W
chleb funkcjonariusze zaopatrują się w Czarnej – 20
km, a w mięso w Ustrzykach Dolnych 40 km. Środków lokomocji brak. Posiadają 2 rowery w dobrym
stanie, bo w tym terenie nie
nadają się do użytku.”
Barbara Wójcik
Cdn.

Imieniny naszego Proboszcza
W dniu 8 maja
w święto świętego Stanisława nasz Proboszcz
Stanisław
Gołyźniak
obchodził swoje imieniny. Po Mszy świętej
uświetnionej
przez
śpiew chóru i wyśpiewanych wraz z parafia-

nami
życzeniami
„życzymy,
życzymy
i zdrowia i szczęścia
i
błogosławieństwa
przez
ręce
Maryi”
przedstawiciele parafii
Anna Rzeszowska i Stanisław Zatwarnicki złożyli życzenia i wręczyli

kwiaty. Naszemu Proboszczowi
życzymy
owocnej pracy w naszej
parafii, zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu
łask Bożych.
Karolina Smoleńska
Przedstawiciele parafii
podczas składania
życzeń

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO
Rok C
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Obchodzimy dziś święty dzień Pięćdziesiątnicy, w którym Duch
Święty zstąpił na Apostołów zebranych na wspólnej modlitwie.
Wspominamy początek Kościoła i dziękujemy, że Duch Święty towarzyszy wiernym ze swoim światłem i swoją mocą. Wyrażamy
również wdzięczność za dar Ducha Świętego otrzymany w sakramentach chrztu i bierzmowania.
Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją,
naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Każdego wieczoru po Mszy
św. spotykamy się w kościele na nabożeństwie majowym.
W sposób szczególny do Maryi jako Matki wszystkich wierzących,
Matki Kościoła zwrócimy się jutro, w Jej święto poświęcone właśnie
temu tytułowi uroczyście potwierdzonemu przez bł. papieża Pawła
VI na zakończenie trzeciej sesji Soboru Watykańskiego II w listopadzie 1964 r.
W najbliższy czwartek natomiast oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Najwyższemu i Wiecznemu Kapłanowi. To nowe święto, wpisane do kalendarza liturgicznego na polecenie papieża Benedykta XVI,
od 2013 roku jest obchodzone w naszej Ojczyźnie.
W kolejny czwartek przypadnie uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. W tym roku procesja przejdzie od kościoła w kierunku placu kościelnego gdzie będzie zakończenie procesji.
KOMUNIKAT

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej informuje, że w dniu 20 maja
2016 r (piątek) zostanie przeprowadzona zbiórka zużytych urządzeń elektrycznych.
Zainteresowanych proszę o wystawienie do drogi do godz. 8.00 zbędnych
urządzeń elektrycznych, elektronicznych i sprzętu AGD.
Wystawione urządzenia winny być kompletne, puste obudowy nie zostaną
odebrane.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

Wśród Nas
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie

16 V – św. Andrzej Bobola, jezuicki kapłan, wspaniały duszpasterz,
gorliwy kaznodzieja i spowiednik, którego życie jaśniało blaskiem
prawdziwej wiary, dla której złożył swoje życie w ofierze; patron
naszej Ojczyzny.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Zofia Dzedzyk, Zofia Daniłów, Zofia Krowiak, Zofia Myślińska,
Jędrzej Myśliński, Bazylii Caban, Aleksandra Wiercińska,
Aleksandra Podraza.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

