
 Zwykło się uważać, że Jezus pisał grzechy oskar-
życieli. A może zajął się pisaniem, aby nie patrzeć w oczy 
owej kobiety i nie powiększać jej wstydu lub nie chciał 
patrzeć na faryzeuszy? Jest jeszcze jedno wyjaśnienie, na-
wiązujące do proroctwa Jeremiasza: Wszyscy, którzy Cię 
opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od 
Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej 
wody, Pana (Jr 17, 13). Jezus pokazuje faryzeuszom, jak 
bardzo oddalili się od Boga, który jest źródłem żywej wo-
dy, a skupili się na literze Prawa. Kto nie wierzy w Niego, 
ten wysycha. Natomiast u tego, kto przyjdzie do Jezusa  
z wiarą i szczerą skruchą, to choćby przez swoje grzechy 
był wyschniętą pustynią, popłyną w nim strumienie wody 
żywej. 
 
 Chryste, dziękuję Ci, że Ty nie potępiasz, lecz skru-
szonemu odpuszczasz grzechy z taką łatwością, jak wiatr 
zdmuchuje litery na piasku. Przebacz mi, że jeszcze nie 
umiem wybaczać.  

Zapisani 

„Nie samym chlebem żyje człowiek …” 

13 marca 2016 r. 
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 „Nawróćcie się do Boga waszego,„Nawróćcie się do Boga waszego,     

On bowiem jest łaskawy i miłosierny.”On bowiem jest łaskawy i miłosierny.”     
(J 12, 13) 



Spotkanie autorskie wSpotkanie autorskie w  Polanie Polanie   
zz  poetką Wiesławą Kwintopoetką Wiesławą Kwinto--Koczan, 20.02.2016r.Koczan, 20.02.2016r.  

 Na spotkanie 

inauguracyjne ,,Klubu 

czytelnika’’ założone-

go przy bibliotece  

w Polanie została za-

proszona poetka i au-

torka wierszy oraz tek-

stów piosenek o Biesz-

czadach Wiesława 

Kwinto - Koczan. Au-

torka urodziła się  

w Krystynopolu na 

ziemi lwowskiej. Pod-

czas akcji H-T w 1951 

roku została przesie-

dlona wraz z rodziną  

w Bieszczady gdzie 

spędziła dzieciństwo. 

Szkołę średnią skoń-

czyła w Elblągu, na-

stępnie pracowała  

w Nadmorskim Parku 

Krajobrazowym, po 

czym los z powrotem 

rzucił ją w Bieszczady 

do Ustjanowej Górnej, 

gdzie przez kilka lat 

uczyła w szkole. Obec-

nie mieszka w Toru-

niu, tam też w 2004 

roku opublikowała 

swoje pierwsze wier-

sze. Jej debiutem był 

tomik poe-

zji ,,Szlakiem’’, na-

stępny to ,,Nocne Nie-

bo Śpiewa Aniołami’’ 

oraz ,,Zawrócić’’.  

W opracowaniu jest 

kolejny tomik, który 

ukaże się niebawem. 

Poetka za swoje miej-

sce na ziemi uznaje 

Bieszczady z magią i 

bogactwem ich natury. 

Podczas spotkania au-

torka opowiadała  

o swojej twórczości 

literackiej, czytała 

wiersze oraz wyjaśnia-

ła skąd czerpie inspira-

cje. Wieczór poetycki 

przebiegał w miłej at-

mosferze, było wiele 

wspomnień i uśmie-

chów. Cieszymy się  

z udanego spotkania  

i dziękujemy Czytelni-

kom za obecność. 

W przyszłości zamie-

rzamy kontynuować 

wieczory poetyckie  

i spotkania z ciekawy-

mi ludźmi. 

Organizatorem spotka-

nia była Gminna Bi-

blioteka Publiczna  

w Czarnej oraz Pani 

Agnieszka Banach -

Oskorip. 
Gminna Biblioteka  

Publiczna 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  

członka tegoż ruchu 

oporu – Józefa Fran-

czaka ps. Lalek. P. Ma-

jewski wspomniał tak-

że rotmistrza Witolda 

Pileckiego, który 

utrzymywał kontakty  

z partyzanckimi od-

działami leśnymi, czyli 

„niezłomnymi”, który 

za swą bogatą działal-

ność konspiracyjną, 

został aresztowany 

przez władze komuni-

styczne Polski Ludo-

wej i stracony w 1948 

roku. Ów ruch konspi-

racyjny, był najlicz-

niejszą formą zorgani-

zowanego oporu w 

czasach powojennych. 

Narodowy Dzień Pa-

mięci Żołnierzy Wy-

klętych obchodzimy 

od roku 2011, na mocy 

uchwały Sejmu, a 

dzień ten ma być hoł-

dem dla tych patrio-

tów, którzy swym mę-

stwem, sprzeciwiali się 

podporządkowaniu 

ZSRR i im podległym 

służbom działającym 

w Polsce. Podziękowa-

nia za przygotowanie 

apelu należą się p. An-

drzejowi Majewskie-

mu oraz ks. dyr. Jaro-

sławowi Wnukowi.  
Radosław Pasławski 

 

i widniejącymi na nim 

dwiema datami: 1943-

1963 i słuchając spe-

cjalnie na tę okazję 

przygotowanego prze-

mówienia p. Andrzeja 

Majewskiego, przenie-

śliśmy się nieco w cza-

sie, aby poznać histo-

rię i działalność tego 

ruchu niepodległościo-

wego. Tak więc, 

pierwsza z powyż-

szych dat oznacza po-

czątek działalności ru-

chu i ich walk ze służ-

bami bezpieczeństwa 

ZSRR, natomiast dru-

ga z nich dotyczy 

śmierci ostatniego 
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Wiesława  

Kwinto - Koczan 

 1 marca odbył 

się w szkole uroczysty 

apel celem upamiętnie-

nia żołnierzy niezłom-

nych. Tego dnia tuż 

przed godz. 8.00 sala 

ogólna wypełniała się 

uczniami, m. in. zu-

chami i harcerzami  

z Polany, którzy  

w swoich mundurach, 

trzymając biało -

czerwone flagi oddali 

cześć tym poległym 

żołnierzom. Po wspól-

nie odśpiewanym 

Hymnie Polski, spo-

glądając na ustawiony  

na sali plakat  

z „niezłomnymi”  



trzeba prawdziwie  

i bezwarunkowo uwie-

rzyć. Piękny, bardzo 

wzruszający dający 

mocne wrażenia film 

ukazujący wzruszającą 

historię, którą każdy 

chrześcijanin powinien 

znać. Film o wielkim 

człowieku, w którego 

postać rewelacyjnie 

wcielił się Placido. Po-

przez ten film pogłę-

biamy wiarę w ukrzy-

żowanego Jezusa 

Chrystusa.  

Dodatkową atrakcją 

naszego spotkania bę-

dzie pokaz zdjęć  

z ostatniej wyprawy 

Pana Stanisława 

Myślńskiego na północ 

Europy.   

Serdecznie zapraszam 
Bogdan Siedlecki 

w żarliwej modlitwie 

przed krucyfiksem. 

Ofiarował siebie Chry-

stusowi w zamian za 

zakończenie I wojny 

światowej, która jak 

każda jest pełna okru-

cieństwa i ludzkiego 

cierpienia. W pewnej 

chwili nagle poczuł 

okropny ból w dło-

niach oraz nogach, tak 

że nie mógł powstrzy-

mać się od krzyku. Zo-

stawiając krwawe śla-

dy, przeczołgał się do 

swojej celi... 

Kapucyński mnich 

udowadniał całym 

swym życiem, że dla 

człowieka wierzącego 

nie ma granic, o ile 

spełni się tylko jeden 

warunek, który posta-

wił Jezus apostołom: 

Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na film pt. Dyskusyjny Klub Filmowy zaprasza na film pt.   

„Ojciec Pio: pomiędzy niebem, a ziemią ”„Ojciec Pio: pomiędzy niebem, a ziemią ”  
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"Ojciec Pio: pomiędzy 

niebem, a ziemią", re-

żyseria Giulio Base, 

dramat biograficzny, 

produkcja Włochy, 

2012 rok, czas trwania 

74 min. W rolach 

głównych: Michele 

Placido, Barbara Bo-

bulova 

 Emilia, przyj-

mując zaproszenie kar-

dynała do Watykanu, 

aby opowiedzieć 

wszystko, co wie o oj-

cu Pio, aby dokładnie 

przekazać swoje wspo-

mnienia musi się cof-

nąć w czasie i powraca 

do czasów młodości. 

Jest zatem dzień 20 

września 1918 roku. 

Tego dnia ojciec Pio  

w klasztorze Kapucy-

nów pogrążył się  

Uczniowie i Rodzice Zespołu Szkół Salezjańskich  

w Polanie zapraszają na: 

Kiermasz Wielkanocny!Kiermasz Wielkanocny!  

Na, którym można nabyć m. in: 

- palmy wielkanocne, 

- stroiki, - pisanki, - ozdoby świąteczne, 

- wspaniałe wypieki, a także potrawy na ciepło   

/na miejscu i na wynos/. 

Zapraszamy 20 marca (niedziela), godz. 7:30 – 14:00  

w ,,Piwniczce pod wieżą”. 



V NIEDZIELA 

WIELKIEGO POSTU  

Rok C 

1. W piątą niedzielę czasu paschalnego przygotowania zmienia się cha-

rakter tego okresu na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii 

Mszy Świętej będziemy modlić się prefacją o Męce Pańskiej, a po-

nadto zachowujemy w naszej Ojczyźnie zwyczaj zasłaniania krzyży.  

2. Dziś przypada 3. rocznica wyboru papieża Franciszka. Chyba wszy-

scy dobrze pamiętamy moment sprzed trzech lat, z wieczoru 13 mar-

ca 2013 roku, kiedy nowo wybrany biskup Rzymu, Franciszek, 

zwrócił się z prośbą o modlitwę w swojej intencji. Kiedy pochylił 

głowę, na placu Świętego Piotra zapadła cisza, podczas której wszy-

scy modliliśmy się za papieża. Powierzajmy opiece Matki Najświęt-

szej posługiwanie Chrystusowego namiestnika. 

3. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową po terenie naszej parafii. 

Rozpoczęcie Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 przy Krzyżu Misyj-

nym, przejdziemy przez Hawaje, po nabożeństwie Msza Święta. 

4. Caritas rozprowadza wielkanocne paschaliki, cukrowe baranki  

i „chlebki miłości”. Dziękujemy również za włączenie się w jałmuż-

nę postną. Do przyszłej niedzieli prosimy o przekazanie skarbonek  

z jałmużną. Chcemy ją symbolicznie przynieść w procesji z darami 

podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. 

5. W najbliższą sobotę przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblu-

bieńca NMP i patrona Kościoła powszechnego. Na Mszę Świętą  

o godz. 8:00 zapraszamy wszystkich mężczyzn, ojców, mężów i sy-

nów, a także solenizantki i solenizantów tego dnia, gdyż pragniemy 

się modlić w ich intencji, by ich patron, Święty Józef, wypraszał im 

moc Bożego błogosławieństwa. 

6. Przyszła niedziela to Niedziela Palmowa. Rozpoczyna ona Wielki 

Tydzień. Błogosławieństwo palm na początku każdej Mszy Świętej. 

Zorganizujemy również w tym czasie konkurs  na najpiękniejszą pal-

mę. 

7. Uczniowie naszej szkoły serdecznie zapraszają na kiermasz wielka-

nocny, który odbędzie się za tydzień w niedziele w „Piwniczce pod 

wieżą” w kościele w godzinach od 7:30—14:00.  

8. Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza na film pt. "Ojciec Pio: pomię-

dzy niebem, a ziemią", reżyseria Giulio Base. Film w kategorii dra-

mat biograficzny, produkcja Włochy, 2012 rok, czas trwania 74 min.  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  

w Polanie 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

W tym tygodniu imieniny obchodzą: 

Bożena Domańska, Bożena Wiercińska, Bożena Tarnawska,  
Zbigniew Hermanowicz, Zbigniew Łysyganicz, Patryk Koncewicz,  

Bogdan Mikrut, Bogdan Siedlecki, Bohdan Tarnawski, Bogdan Ścibor,  
Józef Daniłów, Józef Granat, Józef Oskoryp, Józef Pawełkiewicz,  

Józef Pisarski, Józefa Krakowska, Józefa Mikrut. 

Solenizantom składamy serdeczne życzenia  

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