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Obchodzi się w Polsce ten dzień od schyłku XX

w. Jest on bardzo potrzebny dla umocnienia nieco
zachwianej pozycji ojca w rodzinie.

„Połam dzieci opłatkiem, jaki mamy spożyć przy Wilii.

Uściśnij żonę, wycałuj dzieciaki – pokaż im niebo –

naucz prawd wiekuistych. A będą szczęśliwe, spokoj-

niejsze… ” – pisał pan Wincenty do brata. Pięknie ujął
zadania ojca. Mało się o nich mówi i pisze, bo to nie
jest temat sensacyjny. Trzeba więc samemu przełożyć
rolę średniowiecznego rycerza zabiegającego o szacu-
nek dla małżonki i dzieci na czasy współczesne. Jaki
powinien być ojciec? Odpowiedzialny, zdecydowany,
konsekwentny, pracowity, zabiegający o ład moralny
w rodzinie, czuły, opiekun…

Przy tym słowie pojawia się postać św. Józefa.
Z pokorą, w której były godność i szlachetna duma,
przyjął niełatwą rolę opiekuna Jezusa i Maryi. Ratował
Ich ucieczką do Egiptu, zabiegał o codzienne sprawy,
jako cieśla własną pracą starał się zapewnić rodzinie
utrzymanie, uczył Jezusa ciesielstwa. Nie znamy
szczegółów jego życia, ale wiemy, że jako opiekun
dobrze spełnił swoje powołanie. Żył cicho, w cieniu
wielkich spraw, skupiając swoją uwagę na dobru
Najbliższych, powierzonych jego męskiej opiece.

Dobry ojciec jest opiekunem, przyjacielem i autoryte-
tem. Taki wzorzec zapisano, zgodnie z prawem natura-
lnym, w Starym i Nowym Testamencie. Przy tych
Księgach trwają liczne narody, polski także. Prawo
naturalne opiera się zaś na zdrowym rozsądku. Zgodnie
z tym prawem ojciec jest głową rodziny, matka –
sercem. Żaden z tych organów nie ma prymatu. Oba
tworzą mądrą całość. Rozum bez uczuć jest groźny,

a uczucie bez rozumu głupie. Dom, w którym przeważa
chłodny racjonalizm, jest nie do zniesienia, podobnie
jak środowisko miotane nieopanowanymi emocjami.

Miłość do ojca jest miłością w jakiś sposób szlache-
tniejszą niż do matki, bo więzy biologiczne z nim są
mniej czytelne: nie urodził, nie karmił. Musiał na tę
miłość zapracować, zasłużyć. Dlatego jest godna
najwyższego szacunku. Karol Wojtyła bardzo kochał
swojego ojca, który był dla chłopca czułym opiekunem,
usiłującym zastąpić matkę wcześnie zmarłą, i jedno-
cześnie autorytetem, wzorcem uczciwości, sprawiedli-
wości, pracowitości, niezawodności i modlitwy. To
ojciec zabrał dziesięcioletniego Karola w rok po śmierci
matki na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej .
Przez ten i wiele innych czynów stał się duchowym
przewodnikiem. Troszczył się o dobrą naukę syna,
o śniadanie do szkoły, ciepło w mieszkaniu, wspólne
obiady i kolacje, przy których jest się razem.

Na pewno znacząca większość dzieci ma piękne
wspomnienia związane z ojcem, jak na przykład ta
dziewczynka, którą w każdą sobotę zabierał na prze-
jażdżkę rowerem, i ta, którą uczył gier komputerowych.
Ojcowie bawią się ze swoimi dziećmi, otaczają
pieszczotami, bo sami tego potrzebują. „Serce ojca i

matki zawsze jednako bije – prawo to Boskie, a więc

święte i godne poszanowania” – tak staroświecko
Wincenty Kostecki ujął podstawową ludzką potrzebę –
miłości własnych dzieci. Dzień Ojca sprzyja refleksjom
nad tymi wartościami

Śpieszymy do naszych ojców, by im podziękować, by
uścisnąć, powiedzieć mu – tatusiu, porozmawiać i na-
cieszyć się, że on jest. Przyjemność sprawią mu kwiaty,
czekoladki, książka, dobre słowo, uśmiech, pamięć…
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Rok szkolny 1980/81
. . . „Zarząd Wiejski został powołany we wsi. W skład
którego mieli wejść przedstawiciele wszystkich
organizacji. Jednak w tajnym głosowaniu
weszli przeważnie członkowie NSZZ
Solidarności Wiejskiej i zamożni
gospodarze.
Zarząd na walnym zebraniu uchwalił, ze
nauka religii nie będzie się odbywała w
prywatnym mieszkaniu u p. Podrazy
Władysława tylko w szkole do czasu
wybudowania punktu katechetycznego.
Pismo zostało przesłane do Gm. Dyr.
Juliana Tomkowicza. W tej sprawie nikt
nie zajął stanowiska. W związku z tym
kiedy zjawił się ks. Szpunar na lekcje,
Rada Pedagogiczna w Polanie zezwoliła
na naukę w klasie po lekcjach. Ksiądz
wyraził zgodę i co czwartek prowadzi
lekcje. Przybyła grupka matek ze wsi
i prosiła o zezwolenie na zawieszenie
krzyży w izbach lekcyjnych. Prośba była
pozorna, zrobiły to dlatego, że uczciwie
pracujemy i szanują nauczycieli we wsi”.
. . .
Maj 1982
[Ksiądz Stanisław Zasada przyjeżdża do
Polany w poszukiwaniu kwatery dla
siebie – przyszłego proboszcza
polańskiego] .
15 czerwca 1982
Dekret rewindykacyjny parafii Polana.
„Parafia w Polanie ze względu na przejścia wojenne
i powojenne od roku 1945 nie została obsadzona i była
dotychczas obsługiwana przez duszpasterzy z Czarnej
koło Ustrzyk. Parafię w Polanie przyjmuje w obsługę
duszpasterską Towarzystwo Salezjańskie”.
25 lipca 1982
„W imię Boże 25 lipca 1982 roku, roku jubileuszowego
600-lecia obecności cudownego obrazu Matki Bożej na
Jasnej Górze, roku trwającego stanu wojennego -
objąłem na Mszy św. o godz. 1 2.00 w kościele
pocerkiewnym p.w. Przemienienia Pańskiego w obecno-
ści ks. Dyrektora z Przemyśla ks. Józefa Sularza i ks.
Proboszcza z Czarnej [ks. Jana Szpunara] , który
dotychczas kościół ten obsługiwał - zarząd opróżnionej
parafii Polana”. . . .
„Do czasu wybudowania plebanii muszę zamieszkiwać

prywatnie. Dotychczas mieszkam u pp. Paraniaków w
jednym pokoiku na poddaszu”.
26 września 1982.
. . . odbyło się w kościele zebranie, na które przybyło
około 100 parafian .. . Na plac pod budowę [plebanii
i kościoła] prawie jednogłośnie przyjęto działkę nr 12
stanowiącą własność p. Domańskiego, który gotów jest
podarować ją na rzecz kościoła.

Wyłoniono Komitet Budowy, w skład
którego weszli: przewodniczący -
Franciszek Łysyganicz, Władysław
Krakowski, Eugeniusz Krakowski,
Marian Ścibor, Jan Konopka, Aniela
Zatwarnicka, Teresa Zatwarnicka,
Bronisława Oskorip.
Zostanie opracowany krótki rys
historyczny wsi i parafii z apelem
o pomoc finansową i rozesłany do rodzin
w U.S.A., a także do rodzin
pochodzących z Polany a zamieszkałych
na Ziemiach Zachodnich.
1 marca 1983
Państwo Saletnikowie mają duży dom. . . .
Po dokonaniu drobnych wykończeń,
adaptacji do moich potrzeb, niezbędnym
umeblowaniu, 1 marca 1983 roku
przeniosłem się. Mam teraz pokój
sypialny, stołowy, kancelarię oraz
podręczną kuchenkę, gdzie przygotowuję
sobie śniadania i kolacje. Obiady jem u p.
Krakowskiego Michała. Gotuje jego żona
Józefa.
Rok szkolny 1981/82
. . . „Lekcja religii odbywa się po lekcjach

w piątek i czwartek. Naucza ks. Stanisław Zasada
proboszcz wsi Polana. Należy dodać, że Polana stała się
samodzielną parafią wprawdzie ksiądz zamieszkuje
w prywatnym domu u ob. Szeliga-Saletnik Elżbiety.
Wieś z wielką radością przyjęła duszpasterza
i [mieszkańcy] przystąpili do układania planów
odnośnie budowy plebanii. Opornych nie widać.
Chętnie uczestniczą wszyscy mieszkańcy wsi we
wszystkich ceremoniach kościelnych. Świeckość szkoły
bardzo blada, nikła”. . . .
26 marca 1983
W sobotę 6 marca br. rozpoczęły się rekolekcje
wielkopostne. Trwały przez niedzielę, poniedziałek
(dzień spowiedzi) i wtorek. Wygłosił je ks. Roman
Marek z Przemyśla. Frekwencja wiernych była bardzo
duża, także i do spowiedzi.
13 czerwca 1983
W poniedziałek 13 czerwca wyjechaliśmy o godz. 6.00
autokarem z pielgrzymką do Częstochowy. Z Polany
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było 31 osób plus 6 z parafii Czarna. Po drodze
zwiedzaliśmy Kraków. Do Częstochowy przyjechaliśmy
wieczorem. Po Apelu Jasnogórskim udaliśmy się na
nocleg w Domu Rekolekcyjnym przy ul. św. Barbary.
Wtorek wypełniliśmy modlitwa wspólną i prywatną
oraz zwiedzaniem Jasnej Góry. W środę o godz. 5.00
wyjechaliśmy z Częstochowy do Oświęcimia. Po
przyjeździe odprawiliśmy, wraz z ks. Szpunarem Janem,
proboszczem z Czarnej , który jechał drugim autokarem
ze swoimi parafianami, Mszę św. koncelebrowaną w
naszym kościele MB Wspomożycielki Wiernych z
udziałem pielgrzymów. Po Mszy św. powitał wszystkich
Delegat ks. Generała ks. Augustyn Dziędziel a następnie
ks. Dyrektor zakładu Adam Śmigielski oprowadził
wszystkich po warsztatach szkolnych i po zakładzie, z
wielkim wdziękiem i erudycją zapoznając wszystkich z
życiem Zakładu Salezjańskiego.
Ku zaskoczeniu wszystkich uczestników pielgrzymki
zostaliśmy poczęstowani śniadaniem a potem
odjechaliśmy do obozu w Oświęcimiu i Brzezince. W
drodze powrotnej do Polany zatrzymaliśmy się w
Kalwarii Zebrzydowskiej . Przejeżdżaliśmy przez
Wadowice nie zatrzymując się. W Polanie byliśmy o
godz. 22.30. Czas jazdy w jedną ni drugą stronę
wypełnialiśmy śpiewem, modlitwą o różnego rodzaju
żartem. Nastrój był bardzo dobry. Ludzie byli bardzo
zadowoleni z pielgrzymki i prosili o podobną na
przyszły rok.
16 czerwca 1983
Dzień 16 czerwca był dniem przyjazdu Ojca św. Jana
Pawła II do swojej ojczyzny. . . . Mieszkańcy Polany
przeżywali Jego pobyt uczestnicząc przez telewizorami
w centralnej uroczystości na Jasnej Górze a ponadto

śledząc pielgrzymkę Ojca św. w migawkach
telewizyjnych i transmisjach radiowych.
Lato 1983
W czasie wakacji letnich przebywała przez dwa
tygodnie młodzież z Warszawy z Duszpasterstwa oo.
Jezuitów. Mieszkali u p. Jana Konopki. . . .
Budującym było również gremialne przychodzenie
harcerzy na Mszę św. w niedzielę. W Polanie w tym
roku przebywały dwa turnusy. . . . Pod koniec pobytu
drugiego turnusu poświęciłem na ich prośbę mała
kapliczkę z drzewa, która sami pomysłowo zrobili i
ustawili w lesie nad ich obozem.
8 sierpnia 1983
Dnia 8 sierpnia przypadł w tym roku odpust parafialny
Przemienienia Pańskiego. Sumę odpustową odprawił i
kazanie wygłosił ks. Stanisław Żak, michalita z
Jasienia. Udział parafian i letników był bardzo duży. Na
Mszy św. śpiewali harcerze z miejscowej stanicy.
20 sierpnia 1983
W sobotę urządziliśmy w naszej parafii dożynki. Na
Mszy św. o godz. 1 8.00 przy licznym udziale wiernych
poświęciłem piękny wieniec, który następnie
przenieśliśmy procesjonalnie przy muzyce miejscowych
muzykantów do świetlicy, gdzie odbyła się zabawa
taneczna.
30 sierpnia 1983
We wtorek 30 sierpnia o godz. 6.00 wjechałem
autokarem z dziećmi na wycieczkę do Lublina,
Nałęczowa, Kazimierza i Puław. Wszyscy szczęśliwie
wróciliśmy drugiego dnia wieczorem. Wycieczkę
upamiętniłem na slajdach, które wyświetlałem po
nabożeństwie różańcowym w jedną z niedziel.

Witold Smoleński

DDzziieeńń MMaammyy ww pprrzzeeddsszzkkoolluu ww PPoollaanniiee

Trzeci tydzień maja upłynął pod kątem
przygotowań Dnia Mamy. Dzieci z zapałem przystąpiły
do tworzenia zaproszeń i nauki wierszyków i piosenek
o mamie. Przygotowały serduszko z masy solnej , które
zostało wręczone z dużymi całusami mamom w dniu
ich święta. Opowiadały o swoich mamach, o czym
marzą, co je smuci, co chciałyby dostać, kiedy są
wesołe, jak się ubierają, itp. Bardzo wzruszająca była
opowieść jednego chłopca, który codziennie budzi
swoją mamę całusem i słowami „dzień dobry kochana
mamusiu, życzę Ci wspaniałego dnia”. Mama była
bardzo dumna! Widać, ile w tych małych serduszkach
miłości dla mam.
Dziękuję tym mamom, które chociaż na chwilę
przybyły do przedszkola, by pobyć ze swoimi dziećmi

i dzielić z nimi czas. Czas spotkania umilała mama,
która przyniosła ze sobą gitarę i w ten sposób, grając
porwała do tańca i dzieci i mamy i panią. Bardzo
dziękuję za zaangażowanie, także w zorganizowaniu
słodkiego poczęstunku.

Magda Rozczyńska



1. Obchodzimy dziś uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym świętym
oprócz Matki Bożej , którego narodzenie wspomina się w liturgii Kościoła. Wynika to z jego
ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza.

2.W piątek obchodzić będziemy uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza Święta
o godzinie 18.00 . Niech nasz liczny udział w piątkowej Eucharystii będzie okazją do
wypraszania łask i darów potrzebnych następcy świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej –
papieżowi Benedyktowi XVI. Składka przeznaczona będzie tradycyjnie na potrzeby Stolicy
Apostolskiej .
W związku z uroczystością nie obowiązuje w piątek wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

3. Przed nami ostatnie nabożeństwa czerwcowe, podczas których uwielbiamy Boże Serce. Weźmy
w nich udział, potwierdzając w ten sposób naszą miłość do Boga i gotowość wynagradzania za
grzechy nie tylko nasze, ale i całego świata.

4.W piątek dzieci i młodzież przeżywać będą zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Z tej
okazji zapraszam serdecznie do kościoła wraz z rodzicami i nauczycielami na Mszę Świętą
o godzinie 9.00.

5. Od następnej niedzieli msza św. na Chrewcie o godz. 1 5.00.
6. Do pracy przy kościele zapraszam: Janiszek Jan, Dzik Zenon, Łysyganicz Zbigniew, Caban
Wiesław, Tarnawski Bogdan, Przybylski Kazimierz, Mańko Władysław, Krakowski Franciszek.

7. Do sprzątania kościoła zapraszam: Kostańską Małgorzatę i Borzęcką Grażynę.
8.W zakrystii można odebrać zamówione płyty ze zdjęciami z Peregrynacji Krzyża Papieskiego
i relikwii Jana Pawła II oraz z Bożego Ciała. Koszt 5 zł.

WTYM TYGOD�IU PATRO�UJE �AM:
• w czwartek, 28 czerwca – święty Ireneusz, apostoł Galii i biskup Lyonu, gorliwy obrońca wiary
przed błędami gnostyków. Poniósł śmierć męczeńską pod koniec II wieku.

OGŁOSZE�IA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ �ARODZE�IA

ŚW. JA�A CHRZCICIELA

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:
Danuta Maj, Jan Wytyczak, Jan Myśliński, Jan Janiszek, Jan Pisarski, Jan Pochyła, Jan Konopka,

Janina Galica, Joanna Stępniewska, Władysława Spólna, Władysław Froń, Władysław Wierciński,

Władysław Podraza, Władysław Podstawski, Włodzimierz Mańko, Włodzimierz Krakowski, Paweł Hermanowicz,

Paweł Buć, Piotr Dzik, Piotr Oskorip, Piotr Pochyła, Piotr Karciarz, Piotr Wierciński, Lucyna Koncewicz.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 1 8:00.

Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
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