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"... Komunię Świętą przyjmujcie godnie. Widzi 

się niektórych, że mają odwagę przystąpić do 

Świętej Komunii, ale nie myślą poprawić się ze 

swoich niedoskonałości. Czy można powiedzieć, 

że oni przyjęli Komunię Świętą naprawdę 

dobrze? - Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXX 2021, nr. 18   

Niebo istnieje  

Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia. Patrzymy na nie-

bo i ponownie widzimy Jezusa w Jego boskim majestacie. Objawił 

nam Boga, odkupił nasze grzechy i „został wzięty do nieba i zasiadł 

po prawej stronie Boga”. On otworzył nam niebo. A w domu Ojca 

jest mieszkań wiele. My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamiesz-

kamy. Dlatego starajmy się żyć blisko Jezusa, być Jego świadkami i 

dzielić się Jego miłością z bliźnimi. I tak tajemnica Wniebowstąpie-

nia Pańskiego staje się dla nas źródłem prawdziwej radości. Przypo-

mina nam o czymś wielkim – o tym, że istnieje niebo.  

Panie, dziękuję Ci, że obdarowałeś mnie miłością, że otworzyłeś 

przede mną niebo.   

 

Relikwie zbliżają do Boga - str. 2, 3  



Str. 2 Wśród Nas 

Relikwie zbliżają nas do Świętych 

Relikwie - co to?  

           Relikwiami (łac. reliquiae – resztki, szczątki) nazywa się doczesne szczątki świętych, a także 

przedmioty ściśle z nimi związane (np. ich ubrania, listy itp.). W Kościele rzymskokatolickim zazwyczaj 

umieszczane są pod stałymi ołtarzami. Przypisuje się im własności cudotwórcze i wiąże się z nimi na-

dzieje na wstawiennictwo u Boga. Wierni mogą czcić jednak tylko te relikwie, których autentyczność jest 

potwierdzona przez władze Kościoła. Z kultem relikwii można się spotkać także w prawosławiu. 

        Relikwie przechowuje się w specjalnym pojemniku, zwanym relikwiarzem . Istnieje trójstopniowy 

podział relikwii na: 

- relikwie pierwszego stopnia –  to ciało lub szczątki, które pozostały z ciała świętego. 

- relikwie drugiego stopnia – to przedmioty związane z osobą świętego za jego życia ziemskiego. 

- relikwie trzeciego stopnia – to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie właściwych 

relikwii, pierwszego lub drugiego stopnia (np. płótno, w które zawijano relikwie). 

      Relikwie – specyficzny znak 

             Człowiekowi wierzącemu relikwie pozwalają przekroczyć próg świata widzialnego, dotknąć 

wiecznego. Zmarły, uznany za świętego, przestaje być umarłym. W 

swoich relikwiach żyje on nadal. Zostaje włączony w osobiste życie 

zwykłego człowieka, który oczekuje od niego wstawiennictwa, po-

średnictwa czy jakiejkolwiek pomocy, doczesnej i nadprzyrodzonej. 

                Jesteśmy istotami stworzonymi z ducha, duszy i ciała. War-

tości wyższe często poznajemy zmysłami. Tu mieści się także odpo-

wiedź na pytanie dotyczące relikwii. Dotyczy ono fundamentalnego 

pytania: co pozostaje po człowieku, który był i żył wśród nas? Tylko 

wspomnienie? Same kości? Chodzi o coś więcej! Dotykamy tu pyta-

nia o życie po życiu”. Nie dziwimy się, zatem jeśli wierzący człowiek 

chce jakoby „dotknąć”, „zobaczyć” heroicznego naśladowcę Chrystu-

sa, który nieprzeciętnie naśladował swojego Mistrza i równie heroicznie służył swoim bliźnim. Całowa-

nie relikwii, ich dotykanie czy oglądanie, ich bezpośrednia fizyczna bliskość staje się jakby „pasem 

transmisyjnym” ułatwiającym przekazanie danemu świętemu osobistych próśb i trosk. Poprzez relikwie 

człowiek wierzący chciałby nawiązać bardziej osobisty kontakt ze świętymi czy wręcz z samym Chrystu-

sem.  

             Ważnym fenomenem bezpośrednio związanym z kultem relikwii jest głęboka wiara w orędow-

nictwo, czyli szczególnie określony rodzaj pomocy, zarówno duchowej jak i „materialnej”, jak ą wierzą-

cy człowiek pragnie wyprosić czy wymodlić przy grobie czy relikwiach danego świętego. Z czasem o 

owe orędownictwo zwracano się do świętego bez pośrednictwa w postaci oglądania czy dotykania jego 

relikwii. W ten sposób wizerunki świętych zastąpiły relikwie. Przypisywanie zaś określonemu świętemu 

specyficznej pomocy czy orędownictwa zawsze nawiązuje do charakterystycznej cechy czy faktu z życia 

danego świętego. 
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Pomyłką, wręcz zaprzeczeniem kultu relikwii byłoby zatrzymywanie się jedynie na materialnym wymiarze reli-

kwii, czy choćby na widoku nawet najpiękniejszego i najstarszego relikwiarza. Wszelkie relikwie w ostateczno-

ści muszą prowadzić do praźródła świętości, do wzorca świętości, czyli do samego Jezusa Chrystusa. Kościół 

chce głosić misterium paschalne Chrystusa, które zrealizowało się w życiu świętych. Święci odzwierciedlają mi-

sterium paschalne, jego odcienie, walkę i transformację życia. Sprawowanie misterium paschalnego Chrystusa, 

które zrealizowało się w życiu świętych jest podstawą ich kultu. Misterium paschalne Chrystusa jest treścią ży-

cia Kościoła. Inaczej relikwie utraciłyby swój właściwy i ich naturalny sens i przeznaczenie. W sensie liturgicz-

nym warto zawsze przypominać, że liturgia jest nie tylko słowem, ale także znakiem, znakiem przypominają-

cym, znakiem uobecniającym i znakiem zapowiadającym. I taka też jest rola relikwii – jako specyficznego znak. 

  Relikwie Św. Jana Pawła II     

                Krew uznawana jest za jedną z najcenniejszych relikwii. W Kościele zaliczana jest do tych pierwszego 

stopnia, bo związanych bezpośrednio z ciałem świętego. Skąd się biorą? W przypadku Jana Pawła II pochodze-

nie to jest udokumentowane medycznie. Krew pobierano Karolowi Wojtyle kilkakrotnie, zawsze przy okazji ho-

spitalizacji, na wypadek transfuzji — tak było np. przed śmiercią Papieża 2 kwietnia 2005 r. Tuż przed beatyfi-

kacją w specjalnej nocie Watykan poinformował: „W ostatnich dniach choroby Ojca Świętego personel lekarski 

pobierał krew do dyspozycji Centrum Transfuzji Krwi szpitala Bambino Gesu w celu ewentualnej transfuzji”. 

Do transfuzji jednak nie doszło, krew zamknięto w czterech kapsułkach. Dwie oddano do dyspozycji kard. Dzi-

wisza, a dwie pozostały w szpitalu Bambino Gesu. To właśnie ta krew trafiła do relikwiarza, który zobaczyliśmy 

podczas beatyfikacji w 2011 r. Od tej chwili znajduje się w gestii Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych.  

Za relikwie drugiego stopnia uznaje się wszelkie przedmioty należące do błogosławionego czy świętego. Będą 

to w przypadku Jana Pawła II wspomniane wcześniej mitra, pastorał, sutanny czy fragmenty ubrań. Jest to także 

krzyż, który ciężko chory Papież trzymał w objęciach, gdy uczestniczył za pośrednictwem telewizyjnej transmi-

sji w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Za relikwię uznano także płytę z pierwszego grobowca Jana Pawła II w 

Grotach Watykańskich. Po beatyfikacji ciało Jana Pawła II przeniesiono do Bazyliki św. Piotra. Wielu zada py-

tanie, czy współczesnemu światu potrzebne są relikwie. Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki mówi, 

że relikwie mają nam przypominać o nieustającej obecności wśród nas świętych i błogosławionych. Mają nam 

uświadamiać pewną więź między nami, możliwość bliskości ze świętym.  

            W  polańskiej świątyni znajdują się  już  relikwie Św. Jana Bosko a od dnia dzisiejszego dołączają reli-

kwie Naszego Papierza  , relikwie I stopnia – kropla krwi.    Modląc się przed relikwiami Św. Jana Pawła II wie-

rzymy głęboko w Jego wstawiennictwo za nami w niebie.  Modlitwa przy  relikwiach i zwyczaj ich całowania 

staje się wyrazem pokory, wdzięczności, ale i naszej pobożności .                             Opr. H.M  

   ———————— ——————————— 

 



 1. Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przeby-
wający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dziś na 
Mszy św. o godz. 11 00. będzie wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II oraz poświęcenie witraży w 
prezbiterium. Na tej uroczystości witamy bardzo serdecznie Księży: ks. Dyrektora Zenona- dyr.  
Szkoły salezjańskiej w Przemyślu oraz proboszcza i dyr. Parafii św. Józefa w Przemyślu oraz para-
fian i przybyłych gości.   
 
2. W poniedziałek - uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych - msza św. o godz. 18 00. z prośba-
mi i podziękowaniem do Maryi Wspomożycielki Wiernych.   
 
3. W sobotę 22 maja o godz. 11 00. odbędzie się uroczystość Pierwszej Komunii Św.   
   
4. We wtorek o godz. 18 00. spotkanie dzieci i rodziców pierwszokomunijnych. W czwartek spowiedź 
dzieci oraz rodziców i pozostałych wiernych 17 15. (Będzie ks. z poza parafii)   
 
5. Od niedzieli następnej niedzieli dzieci pierwszokomunijne uczestniczą  w biały tygodniu na Mszy 
św. i w nabożeństwie Majowym.   
 
6. W piątek przypada 3 piątek miesiąca - nabożeństwo z różańcem do św. Charbela po Mszy św.  
 

7. Pragnę podziękować wszystkim ofiarodawcom witraży, relikwiarza do relikwii św. Jana Pawła II 
oraz ofiarodawcom malowania Prezbiterium Kościoła. Dziękuję chórowi, który zawsze jest gotowy 
śpiewać na chwałę Bogu za upiększenie śpiewem dzisiejszej uroczystości.   
   
8. W następną niedzielę uroczystość zesłania Ducha św. po każdej Mszy św. odmawiamy modlitwę 
do Ducha św. Jana Pawła II.    
 
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej naszego tygodnika  Wśród Nas. Z okazji wprowadzenia 
relikwii zostały zrobione widokówki z modlitwą o uzdrowienie do św. Jana Pawła II.  

   Intencje 16  Maj - Niedziela - Wniebowstąpienie  Pańskie   

 o godz. 8 00. + Ryszard Pawlik                    

o godz. 11 00. 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Aniela, + Karol Litwin  bł. Boże dla Michała i Jego 

rodziców      3) Za Parafian   

17 Maj -  poniedziałek -  + Józefa Krakowska  2) + Aniela, + Karol Litwin      

18 Maj - wtorek-  1)  + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Artur  Skibicki         

19 Maj – środa     1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Maria Tarnawska (8 rocz. śm.)    

20 Maj - czwartek 1) + Józefa Krakowska (gr.)  2) + Stanisława (k) Mosur    

21 Maj – Piątek    1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Kazimierz Bereś    

22 Maja - sobota  1) +Józefa Krakowska  gr.   2)+ Janina Dionizy   

   Sobota godz. 11 00. -  Pierwsza Komunia Święta  

                        23 Maja - Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha św.  

 o godz. 8 00.  1) + Bronisława (k) + Stanisław Łysyganicz w rocz. śm.     

o godz. 11 00. 1) + Józef Pawełkiewicz - 3 rocz. śm.    2) Józefa Krakowska (gr.)    
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