
 Dzisiejsza przypowieść Pana Jezusa przypomina nam  
o tym, że winnica nie należy do nas, że tylko w niej pracujemy, 
że zostaliśmy do niej zaproszeni. Co to oznacza? Że nasze ży-
cie nie należy do nas, że to nie my jesteśmy jego twórcami, je-

go właścicielami, tymi, którzy wzięli sobie życie, na życie so-
bie zapracowali. Jesteśmy tymi, którzy zostali do życia zapro-
szeni. Tymi, których Bóg wpuścił do swojej winnicy po to, że-
byśmy uczciwie w niej pracowali i oddali mu wyprodukowany 

owoc. Bóg dał nam życie i On sam je zabierze. Bóg przygoto-
wał nam piękne życie, przygotował winnice, w której można 
być szczęśliwym, jeśli się kocha gospodarza. Warto o tym pa-
miętać. Moje życie nie należy do mnie. Nie dałem ani grosza za 

ostatnie dziesięć lat czy za ostatni dzień. Nie dałem ani grosza 
Panu Bogu za ostatnie uderzenie serca, a także za tysiąc następ-
nych oddechów. Moje życie nie należy do mnie. To dar, który 
Pan Bóg ofiarował mi, żebym z niego pięknie korzystał. 

 

 Jezu, Ty nie zawahałeś się oddać swojego życia, aby 
moje życie mogło przynosić prawdziwe owoce dobra i święto-

ści. Przepraszam Cię dziś za wszelkie opory wobec Ciebie  
i brak współpracy z Twoją łaską. 

8 października 2017 
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(Nie) moje życie 

 „Różaniec trzeba odmawiać dobrze, „Różaniec trzeba odmawiać dobrze,   

nie tylko samym ruchem warg, nie tylko samym ruchem warg,   

ale duszą otwartą na kontemplację.”ale duszą otwartą na kontemplację.”   

św. Jan XXIIIśw. Jan XXIII   

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 
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Jubileusz 25 lecia kapłaństwa księdza Stanisława LasakaJubileusz 25 lecia kapłaństwa księdza Stanisława Lasaka  

 W niedzielę 24 wrze-
śnia w Polanie obchodziliśmy 
25 lecie kapłaństwa naszego 
byłego proboszcza księdza 
Stanisława Lasaka, którego 8 
lat temu żegnaliśmy z wielkim 
smutkiem gdy został odwołany 
z naszej parafii. 
To miłe że właśnie z nami 
chciał świętować ten piękny 
jubileusz. 
W organizację jak zwykle za-
angażowało się wielu parafian 
dzięki czemu cała uroczystość 
przebiegła bez zarzutu. 
 Podczas Mszy św. jed-
no czytanie czytała nauczy-
cielka Hanna Myślińska, a da-
ry do ołtarza przynieśli para-
fianie, przedstawiciele Rady 
Parafialnej i strażacy. O pięk-
ny wystrój zadbała Anna 
Dziubeła a o oprawę muzycz-
ną chór parafialny. W modli-
twie wiernych modliliśmy się 
także za księdza Jarosława 
Wnuka oraz księdza Damiana 
Kempę, którzy również nie-
dawno obchodzili jubileusz 25 
lecia kapłaństwa. 
 Na koniec wysłuchali-
śmy pięknej przemowy pana 
profesora Teofila Wojcie-
chowskiego przyjaciela ks. 
Lasaka i autora monografii o 
Polanie. 
Pan profesor mówiąc o powo-
łaniu ks. Stanisława przypo-
mniał biblijnego Samuela i 
Mojżesza. I powiedział że oni 
też usłyszeli głos Pana za któ-
rym poszli. Za tym głosem 
poszedł również ksiądz jubilat. 
Najpierw do seminarium du-
chownego, potem były święce-
nia i praca w placówkach sale-
zjańskich: Skawa, Kraków, 
Przemyśl Lipowica i w końcu 
Polana gdzie objął parafię po 
raz pierwszy jako proboszcz i 

to w dramatycznych okolicz-
nościach po nagłej śmierci 
swego wspaniałego poprzedni-
ka księdza Józefa Talika. To 
nie było łatwe zadanie ale po-
dołał mu bardzo dobrze. Kon-
tynuował zatem dzieła po-
przedniego proboszcza – bu-
dowa świątyni,  rozwinął tury-
stykę religijną w Domu Mło-
dzieżowym im. św. Jana Bo-
sko. To nie wystarczało praco-
wał fizycznie także przy re-
moncie szkoły (to ksiądz Sta-
nisław wpadł na pomysł aby 
szkołę zamykaną przez gminę 
przejęli Salezjanie i tak też się 
stało) ale chciał też wybudo-
wać Zakład Wychowawczy 
coś na wzór Konwiktu Jezui-
tów w Chyrowie. Pozyskał 
ziemię, zdobył architektonicz-
ną koncepcję ale został wów-
czas odwołany. W 2009 roku 
w polańskim kościele żegnał 
go nieżyjący już dziekan ks. 
Andrzej Majewski. Powiedział 
wtedy o jego miłosierdziu dla 
najuboższych parafian. 
Najważniejsze jest nie tyle sa-
mo dzieło tylko ile serca i mi-
łości się w nie wkłada -  chyba 
to jego dewiza za święta Tere-
są z Kalkuty matką ubogich. 
I dalej pan Teofil zwrócił się 
do młodzieży aby po usłysze-
niu Bożego głosu w sercu nie 
zatwardzali go lecz odpowie-
dzieli: tak. Ostatnie słowo 
skierował do jubilata życząc 
wielu lat w zdrowiu, błogosła-
wieństwa Bożego, uśmiechu, 
którym będzie mógł przycią-
gać ludzi w duchu św. Jana 
Bosko. 
 Po przemówieniu pana 
profesora przedstawiciele pa-
rafii Danuta Maj i Witold 
Smoleński wręczyli kwiaty 
oraz prezent. 

 Po nich oddano głos 
jubilatowi który mówił że 
wspominał księdza Talika w 
każdej Mszy świętej jako księ-
dza bardzo oddanego Polanie. 
Jubilatowi Polana stała się tak 
samo umiłowana jak dla jego 
wielkiego poprzednika. 
Specjalne podziękowanie za 
przybycie na jubileusz skiero-
wał do swoich przyjaciół – do 
pana profesora Teofila Woj-
ciechowskiego przypominając 
że dzięki niemu żadna miej-
scowość na Podkarpaciu prócz 
Polany nie ma tak wspaniale 
opracowanej monografii, oraz 
do państwa Bocheńskich z 
Rzeszowa którzy przyjaźnili 
się także z księdzem Talikiem. 
Podziękowania popłynęły 
również w kierunku ks. pro-
boszcza Stanisława Gołyźnia-
ka za dobrą współpracę oraz 
jego współbraci ks. Jarosława 
Wnuka i ks. Damiana Kempy, 
chóru parafialnego i pani Ma-
rii Faran która ułożyła okolicz-
nościową piosenkę na melodię 
„Życzymy, życzymy”, i do 
strażaków oraz wszystkich za 
wystrój i zaangażowanie w 
przygotowanie uroczystości. 
Nasz były proboszcz życzył 
nam także aby parafia konty-
nuowała wielkie dzieła, aby 
odbywały się wydarzenia kul-
turalne jednoczące ludzi i aby 
zawsze panowała tu rodzinna 
atmosfera. 
 Dalsze świętowanie 
odbywało się pod wiatą koło 
plebanii gdzie parafianie przy-
gotowali zgodnie z życzeniem 
jubilata grill. Ach czegóż tam 
nie było: kaszanka, szaszłyki, 
karkówka i inne mięsa, pyszne 
sałatki, ciasta. Pisząca te słowa 
pokazała zdjęcia z dziewięcio-
letniego pasterzowania ks. La-



Str. 3 Rok XXV 2017, nr 31 (912) 

Sprzątanie gór klasy IVSprzątanie gór klasy IV  

Jak co roku, w pierwszym ty-

godniu października, w na-

szych Bieszczadach organizo-

wana jest akcja  ,,Czyste gó-

ry’’. Bieszczadzki Park Naro-

dowy wraz z PTTK – oddział 

w Ustrzykach Dolnych propa-

gują tę bardzo pożyteczną ak-

cję już po raz czterdziesty 

pierwszy.  

            Nasza szkoła też włą-

czyła się w to przedsięwzięcie. 

Nie mogliśmy jednak uczestni-

czyć w terminie zaproponowa-

nym przez organizatorów 

(07.10 ), postanowiliśmy wyjść 

w góry 04.10.  W akcji wzięła 

udział klasa    IV  

z wych. Panią Dominiką Pod-

stawską oraz Ks. Jarosław 

Wnuk, dwaj tatusiowie –  Ta-

deusz Michno i Bogdan Tar-

nawski i pisząca te słowa.        

          Pierwotnie planowaliśmy 

przejść szlak turystyczny z 

Przełęczy Wyżniańskiej,  przez 

szczyt Wielką Rawkę  

i zejść w kierunku Ustrzyk 

Górnych. Deszczowa pogoda 

zweryfikowała nasze plany. 

Zdołaliśmy  posprzątać odci-

nek od przełęczy do schroni-

ska ,,Pod Rawkami’’. Po krót-

kim odpoczynku, ze względu 

na niepewną cały czas aurę, 

postanowiliśmy przejść łatwiej-

szy szlak a mianowicie ścieżkę 

edukacyjno -historyczną, wy-

znaczoną przez BdPN, u pod-

nóża południowych stoków 

Połoniny Caryńskiej.  Ścieżka 

ta wiedzie przez tereny nieist-

niejącej wsi Berehy Górne, 

głównie dawnymi drogami, 

wzdłuż szpalerów starych je-

sionów. Przebieg ścieżki wy-

znaczony jest słupkami z ta-

bliczkami, na których znajduje 

się symbol ścieżki – kwitnąca 

jabłoń. Pomimo takich oznako-

wań nie obeszło się bez błądze-

nia. 

            Wieś Berehy Górne 

przestała istnieć w 1946, kiedy 

to wysiedlono mieszkańców. 

Ślady po ludziach tu niegdyś 

żyjących zauważane są do dziś. 

To zdziczałe drzewa owocowe, 

stare lipy, jesiony, jawory sa-

dzone wzdłuż wiejskiej drogi 

czy w obejściach zabudowań. 

Nasz spacer zakończyliśmy  w 

charakterystycznym obniżeniu 

między Połoniną Caryńską  a 

Połoniną Wetlińską. To tu było 

centrum wsi, w lesie, od strony 

Połoniny Caryńskiej zachowały 

się ślady cerkwiska- resztki 

podmurówki oraz cmentarz z 

zachowanymi 14-stoma na-

grobkami. Największy, wyko-

nany w 1926r. przez  miejsco-

wego kamieniarza Hrycia Bu-

chwaka, dla samego siebie. 

         Ścieżki przyrodniczo-

historyczne BdPN nie są tak 

licznie uczęstrzane przez tury-

stów, tak więc i śmieci było 

niewiele, co może też świad-

czyć o rosnącej kulturze osobi-

stej odwiedzających Bieszcza-

dy. 

          Pełni wrażeń oraz w po-

czuciu dobrze spełnionego ob-

owiązku powróciliśmy do Po-

lany. 

           Bardzo dziękujemy Ks. 

Proboszczowi za udostępnienie 

transportu a wszystkim doro-

słym za opiekę nad dziećmi. 

                                                                                                        
H. Myślińska 

saka w Polanie oraz przeczyta-
ła mowę którą żegnaliśmy 
księdza w roku 2009 i ułożony 
przez siebie wierszyk opisują-
cy działalność księdza Stani-
sława w Polanie, jego zalety a 
także przypominający o kluczu 
do Polany który sołtys wręczył 
mu na pożegnalnym pikniku z 
zachętą jak najczęstszego od-
wiedzania swojej byłej parafii. 
Polana nie byłaby Polaną gdy-

by tak miłe spotkanie przy gril-
lu nie odbyło się przy muzyce 
na żywo i wspólnych śpie-
wach. Przy dźwiękach gitary 
(Anna Stępniewska, Stanisław 
Myśliński, Jan Podraza) oraz 
akordeonu (Bogusław Borzęc-
ki) śpiewaliśmy wraz z księ-
dzem Lasakiem min. jego ulu-
bione: „ o cho cho ale fajnie 
ale fajnie … tutaj jest. I tak 
właśnie było fajnie, ciepło, we-

soło, rodzinnie. 
 Księdzu jubilatowi ży-
czymy błogosławieństwa Bo-
żego na dalsze lata posługi ka-
płańskiej, dużo sił, zdrowia, 
uśmiechu i wszystkiego co naj-
lepsze. I aby zawsze wracał do 
swojej pierwszej parafii z tym 
samym entuzjazmem z jakim 
my na niego czekamy. 
 

Karolina Smoleńska 



XXVII NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

Rok A 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  

w Polanie 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

38 - 709 Polana 26A 

polana@sdb.krakow.pl 

www.polana.9com.pl 

Zespół redakcyjny:  

ks. Stanisław Gołyźniak, 

Karolina i Witold  

Smoleńscy.  

Skład i oprawa graficzna: 

Bernadetta Szkarłat. 

Wśród NasWśród Nas  

1. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. 
Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozwa-
żając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki 
wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Ko-
ścioła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsu-
je naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na 
świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć ró-
żaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na 
nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele co-
dziennie po Mszy św.  

2. W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wy-
chowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – 
Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością,  
a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na 
Mszę Świętą w piątek o godz.9.00  w intencji nauczycieli, wychowaw-
ców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii. 

3. W poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. 
Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, stąd przyszła nie-
dziela, 15 października, będzie dorocznym Dniem Papieskim. Ten dzień 
na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w 
kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia 
swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, 
która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia ponty-
fikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie na-
uczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecz-
nych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowa-
ne są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich ro-
dzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości parafian tę specjalną 
zbiórkę w przyszłą niedzielę. Zbiórka do puszek. 

4. W tym tygodniu na Nabożeństwie Różańcowym modlimy się za nastę-
pujące rodziny: 

Poniedziałek: Przybylskich, Pisarskich, Plezia, Dobrowolskich, Pisarskich, 
Cz. Krakowska 

Wtorek: Kaniów Borzęckich, Podstawskich, Koncewiczów. 

Środa: Siedleckich, Krowiaków, Korżyków, Borzęckich. 

Czwartek: Chmielów, Borzęckich, Daniłów. 

Piątek: Oskoripów, Bożętka, Oskoryp, Konopków. 

Sobota: Stepniewskich, Koncewiczów, Faranów. 


