
 Opowiadając o swojej posłudze wobec ubogich 
i trędowatych, św. Matka Teresa mówiła, że najgorszą 
rzeczą dla ludzi, których spotykała codziennie na uli-
cach Kalkuty, była świadomość, że są niepotrzebni. 
Nikomu nie zależało na ich zdrowiu, nikt na nich nie 
czekał. Dlatego razem ze swoimi siostrami starała się 
nie tylko tych ludzi nakarmić, ale również dać im po-
czucie, że nie są sami. Zauważmy, że Jezus mógł 
uzdrowić trędowatego swoim słowem, zachowując 
bezpieczny dystans. Tak nakazywało Prawo. On jed-
nak zbliżył się, wyciągnął rękę i dotknął go. Bóg przy-
chodzi bardzo blisko, kiedy jesteśmy samotni, cierpią-
cy i odrzuceni, dotykając swoją miłością naszych serc. 

 

 Jezu, pragnę kochać Cię taką miłością, jaką Ty 
mnie ukochałeś. O to Cię proszę i pokornie błagam: 
uczyń serce moje zdolne do takiej miłości. 

11 lutego 2018r.  
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Jesteś dla mnie ważny 

 „Należy tak zorganizować życie, „Należy tak zorganizować życie,   

aby każda chwila była ważna.”aby każda chwila była ważna.”   

Iwan S. TurgieniewIwan S. Turgieniew  

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 



Str. 2 Wśród Nas 

Jak uczcić 100 lat Niepodległej?Jak uczcić 100 lat Niepodległej?  

  W roku 2018, szczęśli-

wie nam rozpoczętym, przypa-

da bardzo ważna rocznica dla 

naszego Państwa, a mianowi-

cie  - 100 lecie odzyskania 

Niepodległości.    A odzyska-

liśmy Ją po 123 latach niewo-

li, latach, w których Rzeczy-

pospolitej na mapach politycz-

nych świata nie było.  

Tak więc rocznica niezwykła, 

równie okrągłą obchodzić bę-

dziemy dopiero za kolejne 100 

lat, i dlatego zasługuje na upa-

miętnienie  w sposób szcze-

gólny; nie tylko poprzez zor-

ganizowanie akademii w świe-

tlicy wiejskiej w dniu 11 listo-

pada. 

14.01 odbyło się spotkanie 

niewielkiego gremium z tzw. 

Grupy Inicjatywnej wsi Pola-

na. Dla przypomnienia – gru-

pa ta od wielu lat realizuje 

działania w ramach szerokiego 

projektu ,,Ocalić od zapo-

mnienia”. Efektami tych dzia-

łań są m.in.: mu-

zeum ,,Polańskie Zbiory Hi-

storyczne’’, liczne tablice  

o historii naszej miejscowości, 

ścieżka historyczna do miejsca 

dawnej kopalni ropy naftowej, 

czy uporządkowanie placu po 

kościele rzym.-kat. 

Celem tego spotkania było 

wyłonienie pomysłów na 

uczczenie 100 lecia naszej 

Niepodległej. Takich pomy-

słów, które, po ich udanej rea-

lizacji, pozostawiłyby trwały 

ślad w przestrzeni naszej wio-

ski oraz w świadomości Jej 

mieszkańców.  

I tak zrodziły się następujące 

projekty: 

 Postawienie kapliczki  

Św. Nepomucena, a wła-

ściwie jej odtworzenie. 

Kapliczka ta stała w Po-

lanie w czasach zaboru 

austriackiego, dalej była 

świadkiem czasów po 

odzyskaniu niepodległo-

ści, następnie czasów II 

wojny światowej. Zosta-

ła zniszczona w czasach 

powojennych, gdy Pola-

na  należała do ZSRR 

(do roku 1951). 

 Zorganizowanie w ciągu 

roku 2018 chociaż jed-

nego wyjazdu na Kresy, 

a może do samego Lwo-

wa, aby tam odwiedzić 

miejsca związane z wy-

darzeniami  i ludźmi 

mającymi wpływ na od-

zyskanie niepodległości. 

Propozycja będzie skie-

rowana  do chętnych 

mieszkańców Polany 

oraz do starszych klas 

szkolnych (kl. VI i III-

gim.). O konkretach ta-

kiego wyjazdu będziemy 

informować, ale już te-

raz można pomyśleć  

o wyrobieniu paszportu, 

który jest konieczny  

przy wjeździe na Ukrai-

nę. 

 Postawienie krzyża,  

w miejscu widocznym, 

tak jak przed wojną stał 

krzyż na tzw. Figurze, 

wzniesieniu nad cmenta-

rzem grzebalnym 

(można pomyśleć o in-

nym miejscu). 

 Stworzenie terenu rekre-

acyjnego na niezagospo-

darowanych obszarach 

gminnych nad potokiem 

Czarnym, czy w pasie na 

lewo od boiska (teren 

podmokły). Realizacja 

tego pomysłu musiałaby 

się oprzeć na projekcie 

dla pozyskania finan-

sów. 

 I pomysł dla ducha – raz 

w miesiącu Msza Św. za 

Ojczyznę z Nabożeń-

stwem Fatimskim 

(wszystkie pierwsze so-

boty miesiąca ). 

Zapraszamy serdecznie 

wszystkich do wspólnego 

działania na rzecz upamiętnie-

nia  tak ważnej dla nas Pola-

ków, rocznicy. Prosimy rów-

nież  o podzielenie się innymi 

pomysłami. 

Na pierwszym spotkaniu 

obecni byli: Ks. Proboszcz, 

Ks. Jarosław, p. Maria Faran, 

p. Lena Wiercińska, Państwo 

Oskoripowie, Myślińscy, p. 

Jan Podraza, p. Tadeusz Kusy, 

p. Witek Smoleński i p.  

Andrzej Majewski. 

H. Myślińska 
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Dzień Babci i DziadkaDzień Babci i Dziadka  

 W miesiącu styczniu 

wyróżniamy dwa bardzo waż-

ne święta, dzięki którym każ-

demu z nas robi się bardzo 

miło i ciepło na sercu. Mowa 

oczywiście o dniach: 21 i 22 

stycznia, w których przypada-

ją kolejno Dzień Babci  

i Dzień Dziadka. Również  

w tym miesiącu w naszej spo-

łeczności szkolnej przypada 

Uroczystość  ku czci Św. Jana 

Bosko. W związku z tym po-

łączyliśmy te dwa niezwykle 

ważne święta, aby uczcić pa-

mięć  Św. Jana Bosko oraz 

podziękować naszym kocha-

nym Babciom i Dziadkom. 

 Uroczystość odbyła się 26 

stycznia 2018r.rozpoczynając 

się o godz.9.00 uroczystą 

mszą św. Następnie wszyscy 

udaliśmy się do świetlicy 

wiejskiej, w której zaplanowa-

no dalsze obchody tego dnia. 

Licznie przybyli do świetlicy 

goście ( Rodzice, Nauczycie-

le, a w szczególności Babcie  

i Dziadkowie) zasiedli na 

przygotowanych dla nich 

miejscach i z ogromną nie-

cierpliwością czekali na wy-

stępy swoich wnucząt. Zanim 

jednak nastąpił ten wyczeki-

wany moment rozpoczęcia 

występów, wszyscy odmówi-

liśmy  wspólnie modlitwę  

i zjedliśmy pyszne śniadanko 

przygotowane przez rodzi-

ców. Po posiłku rozpoczęły 

się występy uczniów. Jako 

pierwsze wystąpiły przed-

szkolaki, prezentując odważ-

nie piękne wierszyki dla swo-

ich kochanych Babć i Dziad-

ków. Również dzieci z od-

działu zerowego i klasy 

pierwszej dumnie recytowały 

piękne wiersze. Nie zabrakło 

oczywiście cudownych piose-

nek w wykonaniu dziewczy-

nek z klasy czwartej i szóstej. 

Wszyscy dziadkowie z dumą 

patrzyli na swoje wnuczęta, 

które włożyły wiele wysiłku 

w to, aby jak najpiękniej wy-

razić Im swoją miłość oraz 

wdzięczność za troskę i opie-

kę każdego dnia. Dopełnie-

niem tych wzruszających 

chwil było gromkie ,, Sto lat’’ 

odśpiewane przez dzieci oraz 

wręczenie pięknych, samo-

dzielnie wykonanych upomin-

ków. Na koniec uroczystości 

nasi gimnazjaliści przygoto-

wali quiz wiedzy o życiu Św. 

Jana Bosko, w którym wszy-

scy mogli sprawdzić swoją 

wiedzę o Jego życiu.  

 Podsumowując, spo-

tkanie przebiegło w przemiłej 

atmosferze, dostarczając 

wszystkim zebranym niezapo-

mnianych wrażeń. 



 

VI NIEDZIELA 

ZWYKŁA  

Rok B 

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  

W tym tygodniu imieniny obchodzi: 

Zenon Dzik. 

  

Solenizantowi składamy serdeczne życzenia  

i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700. 

1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tyl-
ko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego 
z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko 
przyjść do Niego i o to poprosić. 

2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami 
otaczamy chorych i  cierpiących. Zachęcamy do korzystania  
z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia cho-
rych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości,  
a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakra-
mentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu 
pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby 
w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać  
z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu. 

3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce 
rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem 
alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachę-
camy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspie-
rania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.  

4. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego 
Postu. Msza Święta w naszym kościele o godz. 17.00. Przy-
pominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obo-
wiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we 
wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicz-
nych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a roz-
poczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ogranicza-
jącego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w cią-
gu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjed-
noczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do we-
wnętrznego oczyszczenia.  

5. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia 
Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokona-
my obrzędu posypania głów popiołem. 

6. Już teraz zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach 
pasyjnych: droga krzyżowa w piątek po Mszy św. a gorzkie 
żale w niedzielę po sumie.  


