
 Wolter, filozof oświeceniowy, powiedział, że Bóg 
stworzył człowieka na swój obraz, a ten odwdzięczył Mu 
się tym samym. To prawda, że Bóg przez nas, czyli swoje 
stworzenie, jest różnie postrzegany. Przykładowo jako 
Czysta Myśl, Niepojęty Absolut, Boski Demiurg, Sędzia 
Sprawiedliwy, Ojciec Miłosierny, Dobry Pasterz. Często 
bywa to jednak obraz bardzo wypaczony. Prawdziwy Bóg 
objawiony w Chrystusie objawia się jako Syn Człowie-
czy, który musi wiele wycierpieć i zostanie zabity. To jest 
droga do poznania Boga i Jego miłości do nas wszystkich. 
Wobec tego nie można pozostać obojętnym. Albo więc 
tworzy się fałszywy obraz Boga dla swoich potrzeb, albo 
bierze się swój codzienny krzyż i wiernie naśladuje 
się Jezusa. 

 Jezu, Ty i mnie pytasz, za kogo Cię uważam, a ja 
tak często bezradnie szukam odpowiedzi. Z wiarą patrzę 
na Ciebie i pragnę zawsze pamiętać, że jesteś Chrystusem 
Bożym, który z miłości umarł za mnie. 

Obraz Boga 

19 czerwca 2016 r.  
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Młodzież z Łanowic 

Grupa z Łanowic w PolanieGrupa z Łanowic w Polanie  

 W dniach 2-5 
czerwca z inicjatywy 
pana Tadeusza Kusego 
gościliśmy w Polanie 
grupę polskich dzieci  
z Łanowic na Ukrainie 
wraz z opiekunami. 
 Jak to się 
wszystko zaczęło? Skąd 
pomysł zaproszenia do 
Polany dzieci z Ukrai-
ny? Jakiś czas temu 
nasz były katecheta 
ksiądz Rabiniak przeka-
zał dużą paczkę z przy-
borami szkolnymi. Pan 
Kusy z grupą kilku osób 
z Polany zawiózł te rze-
czy na Ukrainę. Dzięki 
panu Ryszardowi Urba-
nowi przewodniczące-
mu Rady Powiatu 
Bieszczadzkiego nawią-
zano kontakt z panem 
Walerym Traczem pre-
zesem Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi 
Lwowskiej oddział  
w Łanowicach. Dzięki 
panu Waleremu z kolei 
nawiązano kontakt ze 
szkołą w Łanowicach. 
Wszystkich zaskoczyła 
polska obok ukraińskiej 
flaga na budynku szkol-
nym oraz dwujęzyczna 
polsko-ukraińska tabli-
ca. Okazało się, że  
w Łanowicach mieszka 
800 osób, same rodziny 
polskie i tylko jedna 
ukraińska. Mieszkańcy 
wybudowali kościół, 
który prowadzą saletyni 
a na plebanii funkcjonu-
je przedszkole. Wiado-
mo, że na Ukrainie wa-
runki życia i zarobki są 
dużo gorsze niż w Pol-
sce. Stąd pomysł zapro-
szenia grupy uczniów 

wraz z opiekunami. 
    Młodzież przyje-
chała trzema busami. 
Jeden prowadził pan 
Walery Tracz, drugi pan 
Tadeusz Kusy a trzeci 
pan Jacek Ostaszewski  
z Czarnej, również bar-
dzo zaangażowany w 
całe to wydarzenie. 
Po obiedzie w Domu 
Młodzieżowym zapla-
nowana była wycieczka 
do stadniny koni hucul-
skich Serednie ale 
deszcz spowodował, że 
zamiast jazdy konnej 
został zorganizowany 
grill z kiełbaskami. 
Wyszło to nawet na do-
bre gdyż dołączyła się 
młodzież z Polany  
a ksiądz dyrektor Jaro-
sław Wnuk prowadził 
integracyjne zabawy. 
Potem nasza młodzież 
przejęła inicjatywę  
i wszyscy bawili się już 
na całego. 
 W drugim dniu 
wraz z przewodnikiem 
Karoliną Smoleńską 
grupa pojechała do Ło-
pienki gdzie wysłuchała 
historii cerkwi, cudu 
łopieńskiego oraz ło-
pieńskich odpustów. 
Niemałą atrakcją okaza-
ły się zdjęcia w starej 
lipie. 
Następnym przystan-
kiem była przełęcz Wy-
żniańska. Tam podeszli-
śmy do miejsca widoko-
wego, omówiliśmy pa-
noramę i oczywiście nie 
obyło się bez pamiątko-
wych zdjęć. 
Do schroniska już nie 
poszliśmy, choć mieli-
śmy tam zaoferowaną 

darmową herbatkę, trze-
ba było spieszyć się do 
zagrody żubrów do 
Mucznego aby zdążyć 
na karmienie. 
A w zagrodzie czekała 
już na nas zawsze chęt-
na do pomocy i bardzo 
ciekawie opowiadająca 
o żubrach pani Ewelina 
Baran z Nadleśnictwa 
Stuposiany.  Udało nam 
się zobaczyć żubry na-
prawdę z bliska, były 
też maluchy - najmłod-
szy miał tylko 4 dni! Na 
koniec dzieciaki dostały 
jeszcze od pani Eweliny 
gadżety z Nadleśnictwa. 
Następnie zjedliśmy 
pyszny dwudaniowy 
obiad z deserem ufun-
dowany przez właścicie-
li karczmy Carpatia  
w Mucznem. W karcz-
mie czekał już na nas 
pan Andrzej Luks  
z Nadleśnictwa Stupo-
siany, z którym przeszli-
śmy do ślicznego, no-
wego kościółka i tam 
słuchaliśmy opowieści  
o historii Mucznego  
i o bieszczadzkich nie-
dźwiedziach. Następnie 
pojechaliśmy na punkt 
widokowy i podziwiali-
śmy panoramę biesz-
czadzkich połonin. Po-
tem pojechaliśmy na 
torfowisko Tarnawa, po 
którym również opro-
wadzał nas pan Andrzej. 
Po tak pełnym emocjo-
nujących przeżyć dniu 
pozostał już tylko po-
wrót na kolację do Pola-
ny. 
 Trzeci dzień wy-
cieczki - sobota zaczął 
się od porannego rejsu 
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statkiem spacerowym 
Tramp, z którego grupa 
mogła skorzystać dzięki 
uprzejmości kapitana Ta-
deusza Gurgula. Następ-
nym punktem programu 
był ośrodek Caritas  
w Myczkowcach udostęp-
niony przez dyrektora 
księdza Bogdana Janika. 
Było zwiedzanie ogrodu 
biblijnego, zwiedzanie 
skansenu miniaturek cer-
kwi z terenu Polski, Ukra-
iny, Słowacji oraz ogląda-
nie zwierząt w mini zoo. 
Potem obiad i chyba naj-
bardziej przez dzieci ocze-
kiwana w tym dniu dwu-
godzinna zabawa na base-
nie Delfin w Ustrzykach 
Dolnych. 
Po powrocie do Polany 
odbył się grill, na który 
przyjechali starosta Po-
wiatu Bieszczadzkiego 
pan Marek Andruch wraz 
z przewodniczącym Rady  
Powiatu Bieszczadzkiego 
panem Ryszardem Urba-
nem i pracownikiem po-
wiatu panem Krzysztofem 
Mendziosem wraz  
z ogromnym pudłem cu-
kierków dla dzieci z Ukra-
iny oraz wójt gminy Czar-
na pan Bogusław Kocha-
nowicz. 
Był czas na rozmowy i na 
wspólne śpiewanie. 
 Czwarty dzień wy-
cieczki - niedziela była 
zarazem dniem ostatnim. 
Po Mszy świętej pan Wa-
lery zapowiedział występ 
dziewcząt z Ukrainy które 
śpiewają tam w zespole. 
Dziewczęta w pięknych 
strojach zaśpiewały pięk-
nie cztery polskie piosen-
ki. Potem pan Walery 
wręczył prezent dla pro-
boszcza w podziękowaniu 
za bezinteresowne przyję-

cie grupy w Domu Mło-
dzieżowym. 
Po śniadaniu był czas na 
nadrobienie zaległości  
z dnia pierwszego czyli 
wizytę w stadninie koni 
huculskich Serednie Małe. 
Wszyscy spróbowali swo-
ich sił na końskim grzbie-
cie i mali i duzi czyli  
i dzieci i dorośli, nawet 
pani dyrektor szkoły do-
siadła jedną z kobył. 
Po koniach pozostał obiad 
w Domu Młodzieżowym  
i powrót na Ukrainę. Po-
zostaną wspomnienia  
i być może kiedyś spotka-
my się znów.... 
Cały ten pobyt z tak wie-
loma atrakcjami nie mógł-
by się odbyć gdyby nie 
zaangażowanie i pomoc 
wielu osób oraz współpra-
ca na linii Polana – gmina 
- powiat. 
Serdeczne podziękowania 
należą się panu Tadeuszo-
wi Kusemu z Polany za 
pomysł, wielkie serce 
ogólne zaangażowanie, 
koordynację działań i bez-
interesowny transport 
podczas całej wycieczki, 
panu Jackowi Ostaszew-
skiemu z Czarnej, za bez-
interesowny transport 
podczas całej wycieczki  
i ogólną pomoc, ks. pro-
boszczowi Stanisławowi 
Gołyźniakowi z Polany za 
bezinteresowne udostęp-
nienie noclegów w Domu 
Młodzieżowym i zakup 
artykułów na grilla, panu 
staroście bieszczadzkiemu 
Markowi Andruchowi za 
pomoc finansową, panu 
Pawłowi Majewskiemu  
z Płocka za pomoc finan-
sową, państwu Marii Bo-
cheńskiej Jafiszow i Mi-
chałowi Jafiszow za po-
moc finansową, wójtowi 

gminy Czarna panu Bogu-
sławowi Kochanowiczowi 
za załatwienie darmowego 
obiadu w karczmie Carpa-
tia, darmowego wejścia na 
basen, darmowego wej-
ścia na szlak w Biesz-
czadzkim Parku Narodo-
wym, właścicielom karcz-
my Carpatia w Mucznem 
państwu Krzysztofowi  
i Małgorzacie Gądek za 
darmowy obiad, kapitano-
wi Tadeuszowi Gurgulowi 
z Polańczyka za darmowy 
rejs statkiem, dyrekcji ba-
senu Delfin w Ustrzykach 
Dolnych za darmowy 
wstęp, dyrektorowi Biesz-
czadzkiego Parku Narodo-
wego Leopoldowi Bekie-
rowi za bezpłatny wstęp 
na szlaki, panu Bogdano-
wi Mikrutowi z Polany za 
węgiel na grilla, ks. Bog-
danowi Janikowi z Mycz-
kowiec za darmowe wstę-
py do ośrodka Caritas  
i tańszy obiad, pani Ber-
nadetcie Szkarłat z Polany 
za sponsorowanie artyku-
łów na grilla, wykonanie  
i druk zaproszeń, paniom 
Lesi Ziębie i Iwonie Ca-
ban za bezinteresowne 
przygotowywanie posił-
ków, panu Romanowi Bo-
cheńskiemu z Bukowca za 
wodę do picia, pani Ewe-
linie Baran z Nadleśnic-
twa Stuposiany za piękne 
opowieści o żubrach i ga-
dżety, panu Andrzejowi 
Luksowi z  Nadleśnictwa 
Stuposiany za wspaniałe 
opowieści i oprowadzenie 
po torfowiskach, panu Wi-
toldowi Smoleńskiemu  
z Seredniego Małego za 
darmowe przejażdżki na 
koniach. 
 

Karolina Smoleńska 



XII NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

Rok C 

1. „Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?” − to pytanie trzeba nam zadawać 
nieustannie i całym życiem udzielać właściwej odpowiedzi, że jest On 
naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Prośmy o potrzebne dary i siłę, 
by nasza odpowiedź była naprawdę wiarygodna. 

2. Każdego czerwcowego wieczoru  zapraszamy na nabożeństwa ku czci 
Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. wieczornej. 

3. Na dzień 20 czerwca ONZ wyznaczyła Międzynarodowy Dzień 
Uchodźcy. Chciejmy naszą serdeczną modlitwą otoczyć tych, którzy z 
powodu prześladowań musieli opuścić swój rodzinny dom i swoich bli-
skich.  

4. Kolejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W piątek, 24 
czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 podziękujemy dobremu 
Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy  
i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy 
na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i wy-
chowawców. Mszy św. wieczornej nie będzie. 

5. W piątek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 
To poza Jezusem i Jego Matką, Maryją, jedyny Święty, którego ziem-
skie narodziny czcimy w liturgii. Przez jego wstawiennictwo pragniemy 
modlić się o łaskę bycia wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa.     
Z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 

6. Życzliwością i modlitwą pragniemy otoczyć wszystkich obchodzących 
swoje osobiste uroczystości w rozpoczynającym się tygodniu. Pamięta-
my szczególnie o naszych ojcach z okazji przypadającego w czwartek 
ich święta, a także o naszych zmarłych, polecając ich nieskończonemu 
miłosierdziu Boga. 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

21 VI – św. Alojzy Gonzaga, jezuita pragnący poświęcić się całkowicie 
Panu Bogu, odznaczający się gorliwością w spełnianiu zakonnych 
praktyk i pielęgnowaniu chorych; 

24 VI – św. Jan Chrzciciel, prorok, który wskazał Narodowi Wybranemu 
Baranka Bożego.  Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  

w Polanie 
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Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 800. 


