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Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postacie Starego
Testamentu, które w symboliczny sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają
Jezusa na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą
oddać im należną w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie
zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od Mojżesza, tu jest
ktoś większy od Eliasza, tu jest ktoś większy od Jonasza
[...], tu jest ktoś większy od Salomona (Mt 12, 41-42; Łk
11, 31-32). Jezus zajmuje specjalne miejsce w tej Litanii
Wielkich Postaci Starego Testamentu. On nie tylko przekracza je w sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel,
największy zrodzony z niewiast (por. Mt 11, 11; Łk 7, 28),
który niejako swoją osobą zamyka listę owych postaci. Jezus jest radykalnie inny, On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł upodobanie, a nas wszystkich
wzywa do tego, abyśmy Go słuchali. On jest bowiem - jeżeli można w tym miejscu uciec się do obrazowego języka
ukazującego jedność i tożsamość pomiędzy Adamem
a wziętą z jego boku Ewą - kością z kości Boga, i ciałem
z Jego ciała (por. Rdz 2, 23), On sam jest w pełni Bogiem.
Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam
odkrywać coraz głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas
na swoje podobieństwo.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Krzyż „na każdy dzień” jest nowym
krzyżem, nową nadzieją, nowym egzaminem,
nową próbą naszego ducha.”
ks. Jan Twardowski
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Harcerze z Polany na obchodach
Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych
w Warszawie - 28.02. - 01.03.br.
Od
2011 roku
w naszym kraju obchodzimy Narodowy Dzień
Pamięci o Żołnierzach
Wyklętych. Powoli, ale
jednak
konsekwentnie,
zdobywamy
wiedzę
i przywracamy pamięć
o Podziemnej Armii, która w czasie II wojny światowej walczyła z dwoma
agresorami: niemieckim
oraz sowieckim, a po jej
zakończeniu nie oddała
broni.
Żołnierze Niezłomni, bo tak ich też nazywamy, nie uznali końca
wojny, nie godzili się na
Polskę
instalowaną
w pierwszym etapie przez
Armię
Czerwoną
i NKWD, a później przez
rodzimych aparatczyków.
Polskę, która jak się okazało, zależna była, przez
ok. pół wieku, od centrali
w Moskwie.

walkę podejmowali w sytuacji beznadziejnej, wobec miażdżącej przewagi
wroga, w obliczu zdrady
zachodnich sojuszników
i obojętności świata. Kontynuowali tę walkę do
końca i niezłomnie, pomimo bestialskich represji
w katowniach Urzędów
Bezpieczeństwa w licznych miastach PRL-u.
Wiedza o Niezłomnych, dzięki Instytutowi
Pamięci Narodowej, na
stałe
zakorzenia
się
w świadomości młodego
pokolenia, miejmy nadzieję, że zacznie mieć
swoje miejsce w szkolnych podręcznikach do
historii.

Właśnie zdobywaniu takiej wiedzy historycznej, posłużył wyjazd
polańskich harcerek do
Warszawy , na Dzień PaIch
niezłomność
mięci o Żołnierzach Wytrwała od 1944roku do
klętych, pod opieką ks.
1963, roku w którym zgiJarosława Wnuka oraz pinął ostatni Wyklęty – Jószącej te słowa.
zef Franczak, wytropiony
i zabity w lasach LubelszW stolicy byliśmy
czyzny. Ich walka, to naj- już 28.02. Dzień ten podłuższy i najtragiczniej- święciliśmy na zwiedzaszy bój o Niepodległą. Tę nie Cmentarza Wojsko-

wego na Powązkach, który jest jak podręcznik do
historii. Stając przy grobach, zapalając znicze,
poznawaliśmy szlak bojów o Niepodległą. Zaczęliśmy od grobów Powstańców Styczniowych,
następnie
Powstańców
Wielkopolskich,
przez
groby żołnierzy Wojny
Bolszewickiej, I wojny
światowej oraz II wojny
światowej.
Zapaliliśmy
znicze przy krzyżach upamiętniających Sybiraków,
tysięce Polaków zagłodzonych i zamęczonych
na Nieludzkiej Ziemi –
Syberii, przymusowo wywożonych wielokrotnie
przez Rosjan-Sowietów.
Jest też krzyż katyński –
przywołujący
pamięć
o pomordowanych też
przez Rosjan polskich oficerach z 1940r. Najdłużej
zatrzymaliśmy się w części cmentarza z dziesiątkami grobów Powstańców Warszawskich poległych w obronie stolicy
w 1944r, bardzo młodych
ludzi, członków Szarych
Szeregów. Znicz zapaliliśmy przy pomniku Gloria
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Victis – Chwała Zwyciężonym, a także na grobach Maćka Dawidowskiego ps.Alek i Janka
Bytnara ps.Rudy – harcerzy Szarych Szeregów.
Ich losy w powstańczej
Warszawie opisane są
w
lekturze
szkolnej ,,Kamieniec na szaniec” Aleksandra Kamińskiego.
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netycznych identyfikuje
się z imienia i nazwiska.
Powstał tu Panteon –
miejsce, gdzie nasi Bohaterowie, z należnymi Im
honorami są chowani.
Drugi dzień pobytu
w Warszawie tj. 1.03 zaczęliśmy
od
wizyty
w Centrum Edukacyjnym
IPN-u. Uczestniczyliśmy
jako widzowie w przedstawieniu
teatralnym,
którego treść dotyczyła
życia Witolda Pileckiego
i Danuty Siedzikówny.
Inscenizacje przygotowali
uczniowie podwarszawskiego liceum. Następnie udaliśmy się na
ul. Rakowiecką 37. To tu
znajduje się słynne więzienie
mokotowskie,
dawna ubecka katownia
a obecnie areszt śledczy.
Na murach więzienia
znajduje się tablica ufundowana przez dawnych
żołnierzy AK a poświęcona pomordowanym w
tym więzieniu w czasach
PRL-u.

Dotarliśmy też do
miejsca szczególnego na
cmentarzu
powązkowskim, do kwatery ,,Ł’’
tzw. Łączka. To tu w latach 1944-1951, okresie
największego
terroru
aparatu komunistycznego, zakopywano w bezimiennych dołach pomordowanych
Żołnierzy
Wyklętych. Dokonywano
tego w tajemnicy, często
pod osłoną nocy. W latach 60-tych,70-tych i 80
-tych nad zakopanymi
ciałami
powstawały
współczesne
groby.
W ten sposób chciano na
zawsze wymazać pamięć
o Niezłomnych oraz
W godzinach wieukryć fakt bestialskiego
czornych uczestniczyliIch mordowania.
śmy w kulminacyjnym
Ale Armia Pod- punkcie obchodów Dnia
ziemna powraca. Z tej Pamięci o Żołnierzach
kwatery wydobywa się Wyklętych, a mianowicie
szczątki pomordowanych na Placu Piłsudskiego,
a na podstawie badań ge- przy Grobie Nieznanego

Żołnierza,
odczytano
apel
pomordowanych
w czasach tego wielkiego
Powstania Antykomunistycznego. Apel odczytywany jest już od 6 lat, tak
ja
obchodzimy
Tan
Dzień, ale dopiero od
dwóch lat odbywa się to
przy obecności najwyższych władz państwowych i asyście honorowej Wojska Polskiego.
Po tych dwóch dniach
pobytu w Warszawie,
pełni wrażeń, naładowani
sporą dawką historycznopatriotyczną powróciliśmy do Polany.
H. Myślińska
PS. Serdecznie dziękujemy ks. Proboszczowi –
St. Gołyźniakowi, za
transport naszej grupy do
i z Sanoka.
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Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza
Filmowy Klub
Dyskusyjny serdecznie
zaprasza na film pt.
„Bóg nie umarł 2”. Film
kategorii dramat, rok
produkcji 2016, produkcja USA. Reżyseria Harold Cronk. Scenariusz
Chuck Konzelman, Cary
Solomon. Czas trwania
115 min.
W rolach głównych: Melissa Joan Hart, Jesse
Metcalfe, David A.R.
White, Ernie Hudson
Nauczycielka
liceum,
oskarżono o to, że złamała przepis o świeckości instytucji państwowych, gdy podczas lekcji
historii
wspomniała
o działalności Jezusa,
musi
odpowiedzieć
przed sądem na pytania
„czy osoba wierząca może lub wręcz powinna
ukrywać swoją wiarę
w obliczu niewierzących?, czy wiara może
kogoś obrażać lub szkodzić młodym umysłom?”
Sądowy spór, który miał
być lekcją pokory dla ludzi wierzących przeradza
się w niezwykłą dysputę
o wolności sumienia, ist-

nieniu Boga i potrzebie
poszukiwaniu w życiu
czegoś więcej niż dobra
doczesne.
Film jest swego rodzaju
kontynuacją
obrazu
„Bóg nie umarł” z 2014r.
z Kevinem Sorbo w roli
głównej, który wyświetlałem w naszej poprzedniej sesji. W kontynuacji
część obsady powraca na
ekran, by opowiedzieć,
co wydarzyło się dalej
w życiu postaci, które
grają. Mamy oczywiście
do czynienia z nowymi
aktorami,
którym
„starzy”
pomagają
uświadamiać sobie cenę
walczenia o wiarę chrześcijańską w świecie, który jest jej coraz bardziej
przeciwny.
Jednym
z tychże weteranów jest
David A.R. White, który
wcielił się ponownie
w wielebnego Dave’a.
W części drugiej Dave
kontynuuje rozpoczętą
podróż. Gdy jest się pastorem w małym miasteczku, trudno oczekiwać pochwał. W końcu
cuda nie zdarzają się
każdego dnia. Wielebny
Dave z „Bóg nie umarł

2” to człowiek jeszcze
większej wiary, oddany
swemu powołaniu. Staje
się to ewidentne, gdy
Martin Yip student, który
pod koniec części pierwszej stał się chrześcijaninem, zwraca się do niego
o pomoc w uzyskaniu
odpowiedzi na temat
swojej nowej wiary.
PS
Jest to nasze ostatnie
spotkanie w tej sesji.
W najbliższym czasie
przedstawię podsumowanie tej sesji.
Serdecznie zapraszam!
Bogdan Siedlecki

Rok XXV 2017, nr 9 (890)

Str. 5

„Polana śpiewa żołnierzom Wyklętym”

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt.: „Polana śpiewa
żołnierzom Wyklętym”, które odbędzie się 19.03. (niedziela)
o godz. 12:00 (po Mszy św.) w Świetlicy Wiejskiej w Polanie.
W programie spotkania:
- wspólne śpiewanie razem z uczniami naszej szkoły pieśni
patriotycznych,
- zarys historii Żołnierzy Wyklętych,
- fotorelacja z wyjazdu harcerzy do Warszawy.
Serdecznie zapraszamy
Uczniowie i nauczyciele szkoły w Polanie

II NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby
pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym
duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez
organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych
nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy
piątek po Mszy św. razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele po Sumie rozpamiętujemy mękę
Pana Jezusa podczas gorzkich żali. Wszystkich parafian zachęcam do
licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

2.

Razem z założycielem Stowarzyszenia WIOSNA – księdzem Jackiem
WIOSNĄ Stryczkiem oraz z Męską Stroną Rzeczywistości zapraszamy
na Ekstremalną Drogę Krzyżową.

Rok A

Ekstremalna Droga Kr zyżowa to wyzwanie – ruszamy w nocy na ponad 40
kilometrową wędrówkę. Sami, w milczeniu. Zdani wyłącznie na siebie i własne siły. Dostajemy do ręki mapę i rozważania - 14 stacji męki Jezusa. Doświadczamy bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdzamy i przekraczamy
siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać odmieniony. W ubiegłym roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej wzięło udział
prawie 26 tysięcy osób. Chcemy, aby w tym roku było nas jeszcze więcej.
Zapisy na EDK ruszają w Środę Popielcową. Wszystkie potrzebne informacje
znajdziecie na stronie internetowej: www.edk.org.pl
Naszą wyprawę rozpoczniemy 07.04 .2017 Mszą Świętą w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie o godz. 19,00 a po Mszy wyruszymy w kierunku trasy pod Otrytem .
Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie, na przemyślenia. Może masz do podjęcia
ważne decyzje, albo po prostu chcesz sprawdzić, czy sprostasz wyzwaniu.
Chodź z nami. Zapraszamy.
3.

O wykonanie dekoracji wielkanocnej prosimy następujące osoby: Zięba
Lesława, Tarnawska Bożena, Majewska Małgorzata, Lupa – Zatwarnicka Krystyna, Dyrda Anastazja, Janiszek Bogusława, Dzik Krystyna.

4.

Filmowy Klub Dyskusyjny serdecznie zaprasza na film pt. „Bóg nie
umarł 2”. Film kategorii dramat, rok produkcji 2016, produkcja USA.
Reżyseria Harold Cronk. Scenariusz Chuck Konzelman, Cary Solomon.
Czas trwania 115 min.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Grzegorz Chmiel, Bożena Domańska, Bożena Wiercińska, Bożena Tarnawska,
Zbigniew Hermanowicz, Zbigniew Łysyganicz, Patryk Koncewicz.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

