
 Słowa, które zadecydowały o wewnętrznej prze-
mianie młodszego syna z dzisiejszej Ewangelii, to: Zasta-
nowił się, a dokładnie tłumacząc: Do siebie samego 
wszedłszy. Żył on ciągłym pragnieniem zdobywania tego, 
co było na zewnątrz niego: wpierw chęcią posiadania oj-
cowskiego majątku, poznawania dalekich stron, zdobywa-
nia, na koniec - zaspokojenia głodu. Z chwilą, kiedy nie 
miał już nic, nawet strąków dla świń, zmienił kierunek 
swoich dążeń. Wszedł do swojego wnętrza i poznał, kim 
jest. Zobaczył, że jest synem, a więc ma ojca, który jest 
bogaty i dobry. Gdy to poznał, zmienił kierunek swoich 
dążeń. Dlatego postanowił wrócić do domu. Tam przeko-
nał się, że jego ojciec jest pełen miłosierdzia. I my mamy 
zastanowić się, aby w pełni wrócić do Boga Ojca. 

 Jezu, Dobry Pasterzu, wciąż poszukujesz zagubio-
nych owiec i wyciągasz rękę do grzeszników. Spraw, bym 
poznał, w jak bardzo dalekie strony grzechu zabrnąłem, 
błądząc z dala od Ciebie.  

Kim jestem?  

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 

6 marca 2016 r. 
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 „Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:„Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem:    

""Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem 

Ciebie".Ciebie".”” 
(Łk 15, 18) 



 Treść rozkazu 
druha podharcmistrza 
Stanisława Gołyźniaka  
brzmiała:  
Z dniem 06.02 br. wy-
znaczam Gromadę Zu-
chową Rysie do rozpo-
częcia próby, celem  
zdobycia sprawności 
zuchowej „Leśnik”. 
Aby wprowadzić  
w życie powyższe sło-
wa, podczas naszej 

sobotniej zbiórki wy-
braliśmy się na wypra-
wę w góry. Ośnieżone 
szczyty gór, drzewa 
udekorowane śniegiem 
i wszechobecne słońce, 
to wszystko zachęcało 
tak do zabaw w śniegu, 
jak i dzielenia się wia-
domościami na temat 
lasu, jego mieszkań-
ców i ich zwyczajów. 
„Rysie” wykazały się 

dobrą  znajomością 
tematu leśnego, na 
pierwszym etapie zdo-
bywania tej sprawno-
ści. Mimo znacznej 
długości trasy: 14 km 
w terenie górskim, 
wróciliśmy do domów 
w doskonałych humo-
rach. 
 

Ks. Jarosław Wnuk 

Zdobywamy „Leśnika”Zdobywamy „Leśnika”  

  Wycieczka terenowa : Rosolin Wycieczka terenowa : Rosolin ––  Moklik Moklik ––  Łazy,  22.02.2016r.Łazy,  22.02.2016r.  

nym. Prowadzi do niej 
bardzo dobrze ozna- 
kowana ścieżka tury-
styczna, stworzona 
przez Urząd Gminy 
Czarna.   
       Po krótkim odpo-
czynku w jaskini prze-
wędrowaliśmy przez 
piękne łąki Rosolina, 
zachwycające prze-
strzenią oraz widokiem 
na południe, w kierun-
ku pasma Otrytu. Przy-
stanęliśmy w miejscu 
dawnego cmentarza, 
przy grobie z rodziny 
Państwa Krakowskich.  
       Następnie zaczęła 
się wspinaczka na 
szczyt Moklika, gdzie 
po dotarciu rozpalili-
śmy ognisko, upiekli-
śmy kiełbaski i porząd-
nie odpoczęliśmy.    Po 
tym postoju ruszyli-
śmy w dalszą drogę, 
najpierw przez las  
a potem przez łąki na 
Łazach. Wygodną pol-
ną drogą zeszliśmy do 
Polany w miejscu, 
gdzie stoi tablica infor-

macyjna o młynie  
i elektrowni powstałej 
przed II wojną świato-
wą a istniejącą jeszcze 
do lat 50-tych XX wie-
ku. Tablica jest efek-
tem projektu historycz-
nego zrealizowanego 
przez Grupę Inicjatyw-
ną pod kierownictwem 
pani Marii Faran. 
        Wycieczce naszej 
towarzyszyła przepięk-
na, wiosenna pogoda, 
dzięki której dzień 
22.02 możemy uznać 
za bardzo udany. 
         W marszu tere-
nowym wzięli udział 
uczniowie: Kacper 
Podstawski, Hubert 
Caban,  Oskar Kra-
kowski, Marta Stęp-
niewska, Oliwia Kra-
kowska, Kinga Bo-
rzęcka oraz najmłod-
szy uczestnik Piotruś 
Wierciński a także ma-
my: Ania Stępniewska 
i Iwanka Wiercińska 
oraz pisząca te słowa 

                                                                                             
Hanna Myślińska 

  W drugim ty-
godniu ferii zimowych, 
chętni uczniowie wraz 
z chętnymi rodzicami 
wzięli udział w wy-
cieczce terenowej  
w najbliższą okolicę 
naszej miejscowości. 
Wycieczka rozpoczęła 
się zbiórką przy skle-
pie pana Glapy.    Na-
stępnie wyruszyliśmy 
płytową drogą na Ro-
solin. Tu przystanęli-
śmy przy tablicy infor-
macyjnej, będącej 
efektem projektu reali-
zowanego przez Li-
ceum Ogólnokształcą-
ce w Ustrzykach Dol-
nych w roku 2014.  
       Na tablicy za-
mieszczone są infor-
macje o nieistniejącej 
wsi Rosolin, i jej 
mieszkańcach, są też 
zdjęcia rosolińskiej 
cerkwi, która obecnie 
znaj – duje się w skan-
senie w Sanoku. Po tej 
dawce historii, skiero-
waliśmy się do jaskini 
nad potokiem Czar-
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„Rysie” podczas 

wyprawy 06.02.br. 

Uczniowie naszej 

szkoły w jaskini 



 Dwunastu 
wspaniałych, tyle dzie-
ci zdecydowało się 
spędzić aktywnie czas 
ferii zimowych  
w szkole salezjańskiej 
w Polanie. Dni wolne 
od zajęć szkolnych  
wypełniliśmy bardzo 
aktywnie, dzieląc 
wspólnie przeżyty czas 
na zabawę w świecie 
zabawek, papieropla-
styki, tańca. Zajęcia  
z dziećmi prowadziła 
pani Basia Michno, 
przy wydatnej pomocy 

pani Dominiki Pod-
stawskiej. W radosny  
i kolorowy świat mate-
matyki i wprowadzała 
uczestników ferii pani 
Bernadetta Szkarłat. 
Wycieczka  do krainy 
żubra bieszczadzkiego 
w Mucznem, poprze-
dzona lekcją przyrody 
o zwierzętach żyjących 
w Bieszczadach, pro-
wadzoną przez panią 
Ewelinę, pozwoliła 
uczestnikom wyprawy 
popatrzeć innym 
okiem na cudowny 

świat zwierząt. Rozda-
nie pamiątkowych dy-
plomów i książek 
uczestnikom zimowi-
ska było ostatnim ak-
centem wspólnie prze-
żytych chwil.  
 

Ks. Jarosław Wnuk 

na szczególną nastro-
jowość tego obrazu. 
Scenariusz filmu po-
wstał na podstawie 
biografii bł. Faustyny - 
od najmłodszych lat 
była ona osobą głębo-
ko wierzącą i pragnęła 
wstąpić do zakonu. 
Wówczas łączyło się 
to z koniecznością 
wniesienia "posagu". 
Faustyna ciężko praco-
wała, by zdobyć po-
trzebne dobra i zreali-
zować cel. Po pewnym 
czasie uzmysłowiła 
sobie, iż życie w klasz-
torze odbiega od jej 
wyobrażeń, lecz mimo 
licznych przeciwności 
postanowiła tam zo-
stać. Doświadczyła 
ona szczególnej łaski 
widzenia objawień, 
aczkolwiek zwierzch-
nictwo zakonu począt-
kowo nie dawało wiary 

"Faustyna", reżyseria 
Jerzy Łukaszewicz. 
Film w kategorii dra-
mat biograficzny, pro-
dukcja Polska, 1994 
rok, czas trwania 74 
min. W rolach głów-
nych: Dorota Segda, 
Danuta Szaflarska, Te-
resa Budzisz —
Krzyżanowska. 

 Film jest pięk-
nie zrealizowany pod 
względem technicz-
nym. Doskonała, 
przejmująca muzyka 
Wojciecha Kilara ide-
alnie współgrająca  
z tym, co w danym 
momencie dzieje się na 
ekranie, oddająca stan 
bohaterki, piękne zdję-
cia Zdzisława Najdy 
budujące niezwykły 
klimat filmu, a także 
wspaniałe aktorstwo - 
to wszystko składa się 

jej opowieściom …  

Film szczególnie waż-
ny w trwającym obec-
nie Roku Miłosierdzia. 

Serdecznie zapraszam 

Bogdan Siedlecki  

Ferie zimowe dla najmłodszychFerie zimowe dla najmłodszych  

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na film pt. „Faustyna”Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na film pt. „Faustyna”  
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Muczne 



IV NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU  

Rok C 

1. Świeckie francuskie kalendarze wspominają dzień określany Mi-
Carême, który wyznacza połowę czasu pomiędzy Popielcem a Wiel-
kim Czwartkiem. Chrześcijanom ten czas wyznacza dzisiejsza, 
czwarta niedziela Wielkiego Postu – niedziela Laetare. Wyjątkowość 
tej niedzieli podkreśla różowy kolor szat liturgicznych. W dawnej 
polskiej tradycji nazywano ją „śródpościem” bądź „półpościem”. 
Wszystko to wskazuje dobitnie, że połowa okresu paschalnego przy-
gotowania jest już za nami. Warto zatem zrobić pewne podsumowa-
nia i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemia-
ny oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać 
przeżywany okres liturgiczny.  

2. Usłyszeliśmy w Ewangelii jedną z najpiękniejszych przypowieści – 
przypowieść o miłosiernym Ojcu. Bóg, jak ojciec z przypowieści, 
czeka na każdego z nas, pragnie naszego powrotu. Nie bójmy się 
przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem. On codziennie na nas 
czeka w sakramencie pokuty i pojednania, by nas oczyszczać z grze-
chu i przytulić do swojego kochającego Serca. 

3. Zapraszamy do udziału w rekolekcjach parafialnych, dzisiaj Gorzkie 
Żale z kazaniem Pasyjnym o godz.17.00, w poniedziałek i wtorek  
o godz. 17.00 Msza św. z nauką ogólną. 

4. We wtorek, 8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pa-
miętajmy w tym dniu, ale nie tylko, o naszych babciach, mamach, 
żonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość do-
brym słowem i drobnym gestem i nie ustawajmy w modlitwach za 
nie. Wieczorną Eucharystię w tym dniu odprawimy właśnie w ich 
intencji. 

5. Caritas rozpoczyna coroczną akcję dobroczynną. Wolontariusze będą 
rozprowadzali wielkanocne paschaliki, cukrowe baranki i „chlebki 
miłości”. Składane przy tej okazji ofiary staną się wsparciem dla lu-
dzi starszych, chorych, a zwłaszcza dzieci. Pragniemy serdecznie 
podziękować tym, którzy na początku Wielkiego Postu włączyli się 
w jałmużnę postną. Prosimy o przekazanie jałmużny do Niedzieli 
Palmowej. Chcemy ją symbolicznie przynieść w procesji z darami 
podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. 

6. Zapraszam do przygotowania wystroju kościoła na święta Wielka-
nocne następujące osoby: Anna Rzeszowska, Helena Glapa, Konop-
ka Ewa, Wiercińska Bożena, Hermanowicz Angelika, Budziewska 
Kazimiera. Ciemnica będzie w cerkwi, a Grób Pański w kościele. 
Składam serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na kwiaty do 
Bożego Grobu. 

7. Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza na film pt. "Faustyna", reżyse-
ria Jerzy Łukaszewicz. Film w kategorii dramat biograficzny, pro-
dukcja Polska, 1994 rok, czas trwania 74 min.  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  

w Polanie 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Katarzyna Hermanowicz, Grzegorz Chmiel. 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

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

38 - 709 Polana 26A 

polana@sdb.krakow.pl 

www.polana.9com.pl 
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