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W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Piękny i głęboki jest znak krzyża kreślony przez matkę lub
ojca na czole syna lub córki, któremu towarzyszą słowa: „Niech Cię
Bóg prowadzi”. I przywodzą na myśl właśnie Trójcę Świętą. Ta-

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

jemnica Trójcy Świętej jest dla nas wezwaniem i zadaniem, abyśmy
uczyli się właściwie budować naszą więź z Bogiem, a także nasze
wzajemne więzi i relacje. Błogosławiony Stefan Wyszyński często
mówił, że nasze życie wspólnotowe, społeczne powinno być odbiciem życia wewnętrznego Trójcy Przenajświętszej. Wypełnione
miłością, więzią, jednością i pokojem.

Chwała Tobie, Trójco Przenajświętsza! Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu!

Początki Bożego Ciała - str. 2

Nowy Szlak Papieski z Polany
przez Otryt do Smolnika– str. 3
Podziękowanie—wiersz –str. 3

"... Znacie Katechizm? Jeżeli tak to wiecie
wystarczająco dużo, by żyć jako ludzie cnotliwi
i poważni na tej ziemi i by stać się przydatnymi
bliźnim. Jesteście w sytuacji o wiele lepszej niż
wielu "uczonych", którzy znają wszystko, z
wyjątkiem swych obowiązków ..."
Myśli św. Jana Bosko

Str. 2
Początki Bożego Ciała

Wśród Nas
Brzózki niosą szczęście

Boże Ciało to inaczej Uroczystość Najświętszego Ważną tradycją, nie tylko na wioskach, ale szczeCiała i Krwi Chrystusa. W tym dniu, który przypa- gólnie kultywowaną właśnie w mniejszych miejscoda zawsze 60 dni po świętach Wielkiej Nocy. wościach, jest zrywanie brzózek zdobiących trasę
W Polsce początki Bożego Ciała to 1320 rok i cele- procesji Bożego Ciała. Brzózki – zgodnie z wiekobrowanie uroczystości w diecezji krakowskiej. wą już tradycją – mają przynieść szczęście w naJest to więc uroczystość, która przypomina nam o szych domostwach i są pamiątką przejścia Chrystutych samych wydarzeniach co Wielki Czwartek. sa w Najświętszym Sakramencie przez ulice naCud z Bolseny

szych parafii. Rolnicy zerwane brzózki wbijają na

Ważny jest jeszcze inny aspekt Bożego Ciała. Uro- polach, co – wedle tradycji – ma przynieść urodzaj.

czystość ta przypomina o realnej obecności Chry- Wiejskie przygotowania
stusa pod postacią chleba i wina. Z początkami Bożego Ciała wiąże się wydarzenie zwane cudem z
Bolseny. Jeden z kapłanów, który powątpiewał w
cud przemienienia, podczas sprawowanej mszy
świętej zauważył, że hostia zaczyna krwawić. Wydarzenie to miało miejsce w XIII wieku, ale korporał przechowywany jest w katedrze we włoskim
Orvieto do dziś.
Tradycje na Boże Ciało
Jedną z tradycji na Boże Ciało są uroczyste procesje, które przechodzą przez nasze wsie i miasteczka.
Wyruszają one spod kościołów zaraz po zakończe- Boże Ciało to także wielkie wydarzenie społeczne
niu Mszy Świętej i prowadzą do czterech ołtarzy. w mniejszych miejscowościach. Całe wioski są częPrzy każdym z nich słyszymy ewangelię, która na- sto zaangażowane w dekorowanie trasy procesji,
wiązuje do Najświętszego Sakramentu. W proce- przygotowanie ołtarzy. W Boże Ciało silnie angasjach Bożego Ciała uczestniczymy wyjątkowo licz- żują się Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicze
nie. I to także jeden z cudów związanych z tym Straże Pożarne. Procesja jest czasem dodatkowo
świętem. Szczególnie na wsiach – w zdecydowanej upiększana uczestnictwem miejscowych orkiestr.

większości przypadków nie wyobrażamy sobie, aby Wyjątkowy dzień wiary i wspólnego działania
w procesji nie uczestniczyć.

Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa jest nie tylko

Znaczenie pieśni dla rolnika

wielkim wydarzeniem w życiu Kościoła, ale też

W Boże Ciało podczas procesji śpiewamy „Od po- wiążą się z nim dobre tradycje i po prostu piękno
wietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas Panie”. procesji.Wystarczy przejechać w ten dzień przez
Jeśli zagłębimy się dobrze w te słowa to zrozumie- polskie wsie i miasteczka, aby zobaczyć jak bardzo
my jak ważne są one dla rolnika. Wymienione są tu mieszkańcy wsi przeżywają ten wyjątkowy dzień.
niszczycielskie żywioły i wydarzenia, które mogą To dzień, kiedy wyrażamy swoją wiarę na ulicach
zrujnować domy i uprawy, cały dobytek każdego naszych miejscowości, ale także działamy wszyscy

gospodarstwa.

razem, aby przygotować tak ważną uroczystość.
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USTYAN. Cała trasa z Ustjanowej do Smolnika pro-

Otryt do Smolnika.

wadzi przez trzy gminy po-

W połowie maja, z inicjatywy polańskiej parafii, rozpo-

wiatu bieszczadzkiego i upa-

częto oznaczanie w terenie Szlaku Papieskiego z Pola-

miętnia dwie bieszczadzkie

ny do Smolnika. Znak Szlaku budzi skojarzenie z kolo-

wyprawy ks. Karola Wojtyły

rystyką herbu papieża Jana Pawła II: na niebieskim tle

z grupą młodej inteligencji

symbol Mons Sanctorum (Góra Świętości) w kolorze

krakowskiej w latach 1956 i

żółtym. Takie oznaczenie wprowadziła na terenie Pol-

1960.

ski Fundacja Szlaki Papieskie z Krakowa. Szlak Papie- Przyszły papież wędrował przez Smolnik już w 1953
ski zaczyna się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej

roku, w czasie trwającej od 3 do 15 sierpnia turystycz-

w dolnej Polanie i stokówki biegnącej na Otryt przez

nej wyprawy przez Bieszczady i Beskid Niski do Krynicy. Ks. Karol Wojtyła z towarzyszącą mu grupą młodych zapaleńców rozpoczęli wyprawę w Ustrzykach
Dolnych. Część drogi do Ustrzyk Górnych przebyli
ciężarówką załadowaną kamieniami do budowy drogi.
Od Czarnej wędrowali na piechotę przez Lutowiska,
Smolnik, doliną Wołosatego. Uczestnicy wspominali
po latach, że całą drogę lał deszcz.
————————————————————

Podziękowanie
Z całego serca dziękuję Tobie Panie
za wielką łaskę, jaką Jan Paweł był,
za jego wierność i pielgrzymowanie,
za pontyfikat, dziękuję Panie Ci
most nad potokiem Czarnym. Od przełęczy pod Hul-

Za jego Świętość i Wielki trud

skiem (846m) szlak wiedzie grzbietem Otrytu przez

za jego ranę, miłości cud

Trohaniec (939m) i kończy się pomiędzy przystankami

za jego wszystkie tak trudne dni

PKS Dwerniczek i PKS Smolnik-skrzyżowanie. Jest

za wszystko Panie dziękuję Ci.

stąd blisko do bardzo widokowej wiszącej kładki nad

A myśmy sami nie zawsze byli wierni

Sanem prowadzącej do stanicy ZHP (Hufiec Sosno-

i pozwalali na urąganie Ci

wiec). Przy końcu szlaku, na granicy Dwerniczka i

za Twą pokorę i Miłość do Maryi

Smolnika, można ugasić pragnienie wodą ze źródła,

za zawierzeni na wszystkie Twoje dni

które nadleśnictwo obmurowało kamieniami. Czas

Za dobroć Twą i wielki trud

przejścia z Polany do Smolnika to około 5 i 1/2 godzi-

żeś cały świat pojednać mógł

ny.

za Twoje wszystkie tu z nami dni

Jednocześnie w tym tygodniu zostały uzupełnione

Niech Pan Bóg w Niebie, zapłaci.

oznaczenia Szlaku na odcinku Wydrne – Polana. Do
Wydrnego Szlak Papieski został poprowadzony w 2020

roku z Ustjanowej, staraniem Stowarzyszenia

Maria Faran

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 30 Maja 2021
1. Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach:
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dziś na Mszy Św. o godz. 11.00 pierwszą Rocznicę Komunii Świętej będą świętować nasze dzieci.
2. Jutro ostatni dzień maja. Na Mszy Św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za dobrodziejów i darczyńców naszej Parafii za wstawiennictwem Św. Jana Bosko.
3. We wtorek 1 czerwca - dzień Dziecka w naszych modlitwach pamiętajmy o naszych dzieciach.
4. W środę o godz. 9.00 sprawowana będzie Msza Św. szkolna z okazji 40 rocznicy śmierci sługi Boże-

go Stefana Wyszyńskiego patrona naszej Polańskiej Szkoły.

5. W najbliższy czwartek uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Święte według po-

rządku niedzielnego. Po Mszy Świętej o godz. 11.00 wyruszymy z procesją do czterech ołtarzy rozmieszczonych w kierunku Hawai. O zbudowanie ołtarzy proszę mieszkańców Polany Ostrej i Górnej.
Do udziału w procesji zapraszam wszystkich, szczególnie dzieci pierwszokomunijne i obchodzące
rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, by uczestniczyły w procesji w strojach komunijnych. Dziewczynki
zapraszam do sypania kwiatów, chłopców do funkcji dzwonników.
6. W niedzielę 6 czerwca od godz. 9.00 odbędzie się w świetlicy wiejskiej kiermasz na rzecz szkoły w
Polanie. W ofercie: swojskie jadło, przetwory, ciasta domowe. Serdecznie zapraszamy.
7. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej. Spowiedź od
godz. 17.30.
9. W pierwszą sobotę Msza Św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8.00.
10. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic Żywego Różańca.
11. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek.
Na cele inwestycyjne ostatnio zebrano 750 zł - Bóg Zapłać.
W tym tygodniu patronują nam:
– we wtorek 1 czerwca – św. Justyn (†ok. 165), męczennik, filozof.
– w sobotę 5 czerwca – św. Bonifacy (ok. 673-754), biskup i męczennik, misjonarz i apostoł Niemiec.

Intencje
30 maja - niedziela - Uroczystość Trójcy Świętej
godz. 8.00 - + Walenty, + Zofia Kardysińska.
godz. 11.00 - 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) o Zdrowie i błog. dla dzieci i rodziców rocznicy Pierwszej
Komunii Świętej
31 maja - poniedziałek + Jan Wychowanek 2) + Stanisław, + Julia, +Antoni Krakowscy
1 czerwca - wtorek 1) + Stanisław, + Julia, +Antoni Krakowscy 2) + Jan Szewczyk
2 czerwca - środa 1) O nawrócenie dla Adama 2) + Krzysztof
3 czerwca - czwartek - Boże Ciało
godz. 8.00 - + z rodziny Michalewskich, + Helena, + Danuta, + Zbigniew, +Józef i Władysław.
godz. 11.00 - + Stanisław Krakowscy od Michała Krakowskiego. 2) Za Mieszkańców Polany Ostrej i Górnej.
4 czerwca - piątek 1) + Romanę (k), + Józef Basiurków. 2) O Uzdrowienie duszy i Ciała
5 czerwca - sobota 1) Za Ojczyznę, za rodziny

2) W pewnej Intencji

6 czerwca - niedziela
o godz. 8.00 - 1) + Józef, + Paulina 2) + Ewa Wojtyn
o godz. 11.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Izabeli Ścibor z okazji Pierwszej Komunii Świętej.
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