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Dar przyjaźni
Nam się wydaje, że to my wybieramy w życiu Jezusa, ale
tak naprawdę to Bóg pierwszy nas wybrał, bo On ma władzę, i zachęcił nas, abyśmy z kolei my mogli Go wybrać w pełnej wolności.

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Wybrał nas i wyznaczył, abyśmy przynosili owoc. I tak się stanie,
nawet jeśli tych owoców jeszcze nie widzimy, bo Jego słowo jest
prawdą. Więcej, Jezus nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Czy potrafimy przyjąć ten dar i odpowiedzieć na niego? On przez swoją miłość przekazał nam wszystko, całą głębię Bożej miłości, i chce, byśmy w niej żyli. „Trwajcie w mojej miłości” – to jest fundament
naszego życia z Chrystusem.
Panie Jezu, proszę Cię, bym zawsze trwał w Twojej miłości,
chcę być Twoim przyjacielem.

Zapiski z drogi Ks. Bp. Karola Wojtyły—str. 2
Pamiątka wprowadzenia relikwii św.
Jana Pawła II—str. 3

"... Częsta Komunia Św. jest wielką
kolumną, na której opiera się jeden
biegun świata. Nabożeństwo do Matki
Najświętszej jest drugą kolumną, na
której opiera się drugi biegun ..."
Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas
Fenomen krakowskiego „Środowiska”, które powstawało wokół duchowego przewodnika, jakim
był ks. Karol Wojtyła.https://biogram.jp2online.pl/
wujek/#miejsca
Środowisko stało się przestrzenią całościowego rozwoju studentów, którym stale towarzyszył ks. Wojtyła. Nieformalna wspólnota tworzyła się dzięki wyprawom na łono przyrody – w góry i na kajaki.
W latach 50. wszyscy obywatele, a szczególnie

młodzież, byli poddani silnej presji ideologii komunistycznej, promującej ateizm. Katolickie organizacje młodzieżowe zostały zlikwidowane, pozostały
jedynie parafie i katecheza. Studenci, którzy chcieli
pogłębiać swoją wiarę, szukali więc środowisk ludzi, którzy myślą podobnie i z którymi będą mogli dobrze spędzać czas. Taką przestrzeń stworzył właśnie ks. Karol Wojtyła. Prowadził dla młodych wykłady i katechezy, był ich duszpasterzem i kierownikiem duchowym; stopniowo gromadziła się wokół niego grupa studentów – dziewcząt i chłopców. Młodzi ludzie oraz ks. Wojtyła zaczęli się spotykać w mniej formalnych okolicznościach, w prywatnych do-

mach – świętując wspólnie imieniny, kolędując i bawiąc się. Ta grupa zaprzyjaźnionych ze sobą studentów początkowo nazywała siebie „Rodzinką”, a później – gdy się poszerzyła – „Środowiskiem”.
Studenci nazywali ks. Karola Wojtyłę „Wujkiem”. Historia tego pseudonimu sięga wyprawy na krokusy
do Zakopanego w 1952 r., kiedy okazało się, że na peronie stawiły się same dziewczyny, gdyż chłopcy
musieli uczyć się do egzaminu. Mimo wszystko postanowili jechać. W czasie wycieczki jedna z uczestniczek – Danuta Rybicka (z d. Skarbianka) – zapytała, czy może nazywać księdza Wujkiem, aby nie zwracać na siebie uwagi ludzi w pociągu. Chodziło nie tylko o względy obyczajowe, ale i polityczne, gdyż
działalność księży była śledzona przez komunistyczne służby.
Od tego czasu różne formy wycieczek: piesze, rowerowe, wyprawy kajakowe i narciarskie, a także piel-

grzymki, stały się tradycją środowiska. Dzięki temu młodzi ludzie odpoczywali na w bliskim kontakcie z
przyrodą oraz mieli okazję dużo lepiej poznać siebie nawzajem. Była to także forma duszpasterstwa turystycznego – wzrastania w wierze dzięki codziennej mszy św. i rozmowom z ks. Karolem. Od 1952 roku
do konklawe odbyło się łącznie blisko 200 wypraw, licząc wszystkie wyjazdy: letnie i zimowe, zarówno
długie, jak i krótkie, w dużym gronie i z pojedynczymi osobami. Środowisko jeździło w Tatry, Bieszczady, Beskidy, a także na Mazury i w inne rejony Polski. W latach 70. te wyprawy zmieniły nieco swój
charakter, gdyż byli studenci jeździli już ze swoimi dziećmi. Dziś w wielu miejscach w górach można
znaleźć oznaczone szlaki papieskie, a także szlaki kajakowe, po których pływał przyszły papież.
Członkowie Środowiska szczegółowo opisali rytm dnia i atmosferę tych wypraw. Najwcześniej wstawał
Wujek, odmawiał brewiarz i – jeśli była to wyprawa kajakowa – pływał w jeziorze. O godzinie 7 odprawiał mszę św. w plenerze – na plecakach lub odwróconym kajaku, w czasie której wygłaszał do młodzieży krótką homilię. Po śniadaniu młodzież zwijała namioty, zabierali ze sobą wszystko i ruszali w trasę, a
chłopcy w razie potrzeby pomagali koleżankom w noszeniu ciężkich plecaków.
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Członkowie Środowiska szczegółowo opisali rytm dnia i atmosferę tych wypraw. Najwcześniej wstawał Wujek,

odmawiał brewiarz i – jeśli była to wyprawa kajakowa – pływał w jeziorze. O godzinie 7 odprawiał mszę św.
w plenerze – na plecakach lub odwróconym kajaku, w czasie której wygłaszał do młodzieży krótką homilię. Po
śniadaniu młodzież zwijała namioty, zabierali ze sobą wszystko i ruszali w trasę, a chłopcy w razie potrzeby pomagali koleżankom w noszeniu ciężkich plecaków. Ks. Wojtyła uczestniczył razem ze studentami w pracach,
takich jak mycie naczyń czy przenoszenie kajaków na pasach. Jednak sprawami organizacyjnymi zajmowali się
przede wszystkim studenci, a Wujek był przede wszystkich duszpasterzem – dużo czasu spędzał rozmawiając
z młodymi ludźmi, a od czasu do czasu oddalał się na osobistą modlitwę. Gdy pływali podwójnymi kajakami,
studenci na zmianę dosiadali się do niego, przez co mieli okazję porozmawiać z nim indywidualnie. Wieczorem
rozpalali ognisko, śpiewali przeróżne piosenki i rozmawiali, a ks. Wojtyła prowadził na koniec dnia krótki rachunek sumienia.
Nocowali w dzikich terenach i niewiele kontaktowali się w tym czasie z okoliczną ludnością, gdyż mogłoby to
spowodować kontrolę lokalnych władz. Prowiant na wyprawę nosili ze sobą i sami przygotowywali posiłki, korzystając z kocherów, czyli turystycznych kuchenek. Wujek zjadał to, co podano i nie miał żadnych specjalnych
wymagań. Przygotowanie takiej wyprawy w tamtych czasach, gdy brakowało wielu produktów, było nie lada
wyzwaniem i zaczynało się długo przed rozpoczęciem wyprawy. W czasie wypraw kajakowych bardzo ważną
rolę spełniał tzw. admirał – czyli osoba odpowiadająca za stronę organizacyjną: termin, trasę wyprawy, logistykę, zaopatrzenie.
Jeden z członków Środowiska, dziś sługa Boży Jerzy Ciesielski, tak opisał rolę księdza Wojtyły w czasie tych
wypraw: „Jest naszym przyjacielem i duchowym przywódcą. Wzajemny kredyt zaufania został otwarty poprzez
„zrównanie się z nami”. Na wycieczkach dzieli z nami wszystkie obowiązki, jest jednym z nas.” Natomiast
ksiądz Wojtyła dzielił się swoimi refleksjami, że jego udział w wycieczkach „jest to wbrew pozorom działalność
kapłańska, może nawet wręcz pionierska. Tworzy się w niej pewne nowe formy, wychodzi na spotkanie temu,
czym żyje współczesny człowiek i jakoś się to wiąże z Chrystusem.”
Zimą ks. Wojtyła, głównie w męskim gronie, wybierał się na wyprawy narciarskie w góry. Najpierw wchodzili
pod górę, a potem zjeżdżali, gdyż w tamtych czasach nie było tak wielu wyciągów narciarskich. Środowisko jeździło również na pielgrzymki na Jasną Górę; pierwsza odbyła się w 1953 r.

Studenci mieli do Wujka niego ogromne zaufanie, jednocześnie zawsze zachowywali duży szacunek. Wspomnienia z wypraw zostały opisane w książce „Zapis drogi. Wspomnienia „Środowiska” o nieznanym duszpasterstwie Ks. Karola Wojtyły”, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2005.
————————————————————————————————————-

Pamiątka wprowadzenia w Polanie Jana Pawła II

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 9 Maja 2021
1.Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Od-

dał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Dziś nabożeństwo Majowe w kościele po każdej
Mszy św.
2. Przez cały maj nabożeństwo Majowe po Mszy św. Zapraszamy na te nabożeństwa szczególnie dzieci.
3. W najbliższy czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej i kolejna rocznica zamachu na Jana Pawła II w 1981 r.

4. W niedzielę na Mszy św. o godz. 11 00. zostaną w naszej świątyni wprowadzone relikwie św.
Jana Pawła II. Mszy świętej będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Dyr. Zenon Latawiec.
5. Dnia 22 maja w sobotę o godz. 11 00. w naszej parafii dzieci przystąpią do pierwszej Komunii Świętej.
6. Dziękuję za ofiary złożone na relikwiarz św. Jana Pawła II. Dziękuję za ofiary na sprzątanie
kościoła i na Kwiaty.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej naszego tygodnika Wsród Nas

Intencje 9 Maj - Niedziela
o godz. 8 00. +Stanisław Krakowski 2) + Józefa Krakowska (gr.) 11 00. O zdrowie i bł. Boże
10 Maj - poniedziałek - + Józefa Krakowska 2) W pewnej intencji
11 Maj - wtorek- 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Ryszard Pawlik
12 Maj – środa 1)+ Józefa Krakowska (gr.) 2) + Eugeniusz Tarnowski
13 Maj - czwartek 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Stanisława, + Zofia Głowniak
14 Maj – Piątek 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Emil Faran, + rodzice.
15 Maja - sobota +Józefa Krakowska gr.2)+ Zofia, + Piotr . 3) O zdrowie i bł. Boże dla Kazi

16 Maja - Niedziela
o godz. 8 00. + Ryszard Pawlik
o godz. 11 00. 1) O zdrowie i bł. Boże dla Mikołaja i dla rodziców 2) + Józefa Krakowska (gr. )
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