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W tym numerze:
Kierunek wschód
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Krywe i Tworylne

3

Pan Jezus podaje dzisiaj w Ewangelii bardzo szczegółową instrukcję tego, jak postępować z osobami, które grzeszą,
które postępują w sposób niewłaściwy. Najpierw należy upomnieć taką osobę w cztery oczy, jeśli się nie nawróci, to wraz
ze świadkiem, jeśli wtedy też nie zareaguje, to trzeba donieść
o tym Kościołowi. Jest to bardzo czytelna instrukcja, którą czasem pomijamy w poszukiwaniu plotki i osobistej satysfakcji:
jestem lepszy od ciebie i wszystkim o tym powiem. Szczególnie interesujące jest jednak to sformułowanie: a jeśli nawet Kościoła nie usłucha ten grzesznik, to niech ci będzie jak poganin,
chciałoby się pomyśleć: niech ci będzie obmierzły, ale to nieprawda, bo Jezus pogan i grzeszników traktował z największą
troską. Nie z pogardą, nie z odrazą, nie na dystans, tylko z jeszcze większą przyjaźnią i życzliwością. A więc jeśli twój wróg
upomniany przez ciebie się nie nawróci i upomniany wraz ze
świadkami też tego nie zrobi, i gdy doniesiesz Kościołowi też
się nie nawróci, to wtedy znaczy, że masz być wobec niego wyjątkowo serdeczny, wyjątkowo życzliwy, wyjątkowo zainteresowany jego sytuacją, bo jest to sytuacja dramatyczna. Musimy
pamiętać, że ani Kościół, ani Pan Bóg nas nie odrzucają
i się bardzo za nas, grzeszników, modlą.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi byś
trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe!”
Ks. kardynał Stefan Wyszyński

Wśród Nas
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Kierunek wschód…
Wielokrotnie słyszeliśmy o pięknie Ukrainy, Lwowa i okolic.
Podczas tegorocznych wakacji
mieliśmy
możliwość
przekonać się o
tym na własne
oczy. W lipcowy
poranek
piątka harcerzy
z Polany: Karolina Oskorip,
Aleksandra
Oskorip, Zofia
Myślińska,
Marta
Stępniewska i ks.
Jarosław Wnuk
wyruszyła
w
drogę na wschód. Przekroczyliśmy granicę polsko ukraińską
w Krościenku i dotarliśmy do
Sambora. Zmiana środka lokomocji na tzw. marszrutkę
i po dwóch godzinach powitał
nas Lwów. Tu pierwsze problemy, gdyż kierowca wysadził nas nie w centrum miasta,
lecz na jego obrzeżach. Krótkie poszukiwanie transportu
i dalej w drogę. Dzięki życzliwości starszej pani, która bezbłędnie wskazała nam poszukiwaną ulicę, dotarliśmy do
Domu Harcerza we Lwowie.
Po rozpakowaniu bagaży, spożyciu posiłku i krótkiej wizycie
w Centrum handlowym, udaliśmy się na tzw. wzgórza Wuleckie, miejsce mordu profesorów lwowskich. Wraz z konsulem RP we Lwowie, miesz-

kającymi tu Polakami i harcerzami uczestniczyliśmy w okolicznościowym
nabożeństwie
żałobnym. Harcerki z Polany
zaciągnęły wartę
honorową przed
pamiątkowym
krzyżem.
Drugi dzień pobytu we Lwowie
upłynął nam na
zwiedzaniu jego
pięknych zabytków. Spokojne
przemieszczanie
się ulicami Starego Miasta, nawiedzanie świątyń, przyglądanie
się życiu mieszkańców to zajęło nam pierwszą część dnia.
Drugą wypełniła
wizyta
i wspólna modlitwa na Cmentarzu Łyczakowskim, na mogiłach Orląt Lwowskich. Zapoznaliśmy się z historią tego
wyjątkowego miejsca, a niektórzy
z nas
po raz
pierwszy stanęli
przy
grobach
swoich
krewnych.
W

deszczowy czwartek pożegnaliśmy Lwów i udaliśmy się do
Przemyślan. Po drodze odwiedziliśmy ks. Mariana Kuca,
salezjanina
pracującego
w Bóbrce, który nie tylko nas
ugościł, lecz i zawiózł na miejsce noclegu. W Przemyślanach
zostaliśmy ciepło przyjęci
przez tamtejszego proboszcza,
salezjanina ks. Piotra Smolkę.
Niektórzy z nas uczestniczyli
w nocnym czuwaniu zorganizowanym przez pielgrzymów,
inni udali się na zasłużony wypoczynek.
Kolejny dzień okazał się być
dniem wycieczki krajoznawczej do okolicznych miast i
pałaców. Tu słowa podziękowania dla ks. Augustyna, który
podjął się trudu bycia przewodnikiem i kierowcą busa.
Duże wrażenie wywarł na nas
pałac w Podhorcach, klasztor
Zaśnięcia Najświętszej Marii
Panny w Uniowie.
Wszystko co miłe i przyjemne
niestety ma swój koniec.
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W sobotni poranek po podziękowaniu gospodarzom miejsca za gościnę opuściliśmy
Przemyślany, a po przekroczeniu granicy w Medyce wróciliśmy do Polany.
Nasze słowa podziękowania

kierujemy w stronę państwa
Adamskich-harcerzy z Lwowa , którzy udostępnili nam
stanicę harcerską, księży salezjanów Bóbrki i Przemyślan,
pana Jacka za transport do
Sambora i naszego księdza

Str. 3
proboszcza za transport i dofinansowanie wyprawy na
wschód.

Wycieczka na Krywe i Tworylne
kami wycieczki byli uczniowie obecnej klasy VI – Oliwia
i Oskar Krakowscy, Kinga
Borzęcka, Paweł Kania, gimnazjalista Wojtek Hermanowicz, a opiekunami - Ks. Jarosław Wnuk i Hanna Myślińska.
Bardzo dziękujemy Ks. Proboszczowi za transport, co
niezwykle ułatwiło przejście
tak długiej trasy.
W czerwcu, tuż przed
wakacjami, odbyła się wycieczka piesza na tereny nie
istniejących wsi
Krywe
i Tworylne, w dolinie Sanu.
Dzień rozpoczęliśmy od przejazdu z Ks. Proboszczem trasy
Polana – Zatwarnica. Tuż za
tą miejscowością wyruszyliśmy już piechotą, na przepiękną ścieżkę przyrodniczohistoryczną
prowadzącą
przez Krywe. Jedynym widocznym śladem po nieistniejącej wsi, są dobrze zachowane ruiny cerkwi murowanej
z 1842r. Wędrując następnie
wzdłuż Sanu, doszliśmy do
Tworylnego, i tu też zobaczy-

liśmy ślady dawnej wioski:
cmentarz i fragmenty zabudowań dworskich. Następnie
doszliśmy do miejsca Studenne – przy moście nad Sanem,
gdzie czekał już na nas Ks.
Proboszcz swoim ,,żółtkiem’’.
Wycieczce
towarzyszyła cały
czas piękna pogoda
oraz niezapomniane
widoki na
południowe stoki
Pasma
Otrytu.
Uczestni-

H. Myślińska
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Jutro, w poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu
niewinnych ludzi. Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu…, błogosławieni cisi…, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…, błogosławieni miłosierni…, błogosławieni, którzy
wprowadzają pokój…”. Ale taki może być tylko ten, kto naprawdę żyje
w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem, kto idzie drogą wiary, nadziei
i miłości. Módlmy się dzisiaj także o to, aby Chrystus, którego na krzyż
zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój
w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

2.

W nadchodzący czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia
Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem
męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za
życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże.
Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża.

3.

W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne
wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka
Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem
trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne
tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga
zła.

4.

W przyszłą niedzielę, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich
poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

5.

Tego samego dnia rozpoczną się też kwartalne dni modlitw za dzieci,
młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. Będzie to również
Dzień Środków Społecznego Przekazu.

6.

24 września o godz. 11.00. ks. Stanisław Lasak będzie obchodził 25-lecie
kapłaństwa.

7.

W następną niedzielę zapraszam Radę Parafialną na spotkanie po Mszy
św. o godz. 11:00.
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