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"... Ile razy uczestniczymy we Mszy Św. 

starajmy się być w takim stanie, by móc 

przystąpić do Komunii Św. ..." Myśli św. 

Jana Bosko 
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Myśleć bardziej po Bożemu 

 To, że krewni Jezusa uważają Go za obłąkanego i próbują 

powstrzymać, a uczeni w Piśmie zarzucają Mu opętanie, pokazuje, 

że jest On nierozumiany i przez najbliższych, i przez wrogów. Zbyt 

ludzkie myślenie powoduje, że nie rozpoznają w Nim działającego 

Boga. Tymczasem Jezus jest Synem Bożym, całkowicie wierny Oj-

cu, do końca Mu oddany i bezgranicznie ufający. Swoim postępo-

waniem Jezus wytycza nam drogę, którą powinniśmy kroczyć. „Bo 

kto wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką”. 

Przypomina również, że jeśli będziemy trwać w jedności z Nim i 

między sobą, nic nie jest w stanie nas zniszczyć. Ufajmy Jezusowi i 

myślmy bardziej po Bożemu niż po ludzku. 

 Jezu, ufam Tobie. Chcę trwać w jedności z Tobą. Proszę, 

naucz mnie myśleć bardziej po Bożemu.    
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   ODNOWIENIE AKTU POŚWIĘCENIA NARODU POLSKIEGO   

    NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA  

 Panie nasz Jezu Chryste, 

Dziś, tak jak przed stu laty, zbieramy się w świątyni poświęconej czci Najświętszego Serca Twego w 

Krakowie. W osobach swoich pasterzy, osób życia konsekrowanego i wiernych – staje przed Tobą naród 

i Kościół w Polsce, aby uroczyście ponowić akt oddania się Twojemu Najświętszemu Sercu. 

Podobnie jak nasi przodkowie u progu niepodległości, tak i my polecamy Ci dzisiaj Kościół i Ojczyznę, 

dziękując za dar wolności. Oddając się Twojemu Najświętszemu Sercu, prosimy: Przyjdź królestwo 

Twoje! A w ślad za św. Janem Pawłem II wołamy: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej 

ziemi!”.  

W obliczu Twego miłosierdzia, wyznajemy ze skruchą nasze grzechy indywidualne i społeczne. Przepra-

szamy za brak szacunku dla życia, także tego najsłabszego, ukrytego pod sercem matki. Przepraszamy za 

grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich, popełnione zwłaszcza przez niektórych duchownych i 

związane z tym grzechy zaniedbania ich przełożonych. Przepraszamy za nałogi i uzależnienia, za prywa-

tę, partyjnictwo, agresję i niezdolność do dialogu. Przepraszamy za brak czci dla tego co święte, w tym 

próby instrumentalnego traktowania religii.  

Świadomi naszych wad i słabości - stojąc wobec nowych i trudnych wyzwań dla Kościoła i Ojczyzny - z 

ufnością wołamy: Otwórz nasze oczy, ulecz chore serca, obmyj to, co brudne, daj łaskę nawrócenia i po-

kuty! Uwolnij nas od wzajemnej nienawiści i pogardy, od ducha niezgody i raniących podziałów. Daj 

nam światłe oczy serca, abyśmy przestali dostrzegać w sobie wzajemnie przeciwników a zobaczyli 

współdomowników – w Twoim Domu, a także w tym domu, który ma na imię Polska. Daj nam łaskę 

szczerej miłości do Ciebie, do Kościoła, Ojczyzny i do siebie nawzajem. Zaszczep w nas ducha po-

wszechnego braterstwa. 

Jezu, uczyń nasze serca na wzór Serca Twego, abyśmy umieli tracić życie w służbie najbardziej potrze-

bującym, najsłabszym i bezbronnym. W trudnym czasie pandemii poprowadź nas ku chorym i starszym 

oraz tym, którzy opłakują swoich zmarłych. Otwórz nasze serca na tych, którzy zostali boleśnie zranieni 

we wspólnocie Kościoła, aby dzięki Twojej łasce ich rany się zagoiły i aby ponownie zaznali pokoju.  

Spraw, aby polskie rodziny w Twoim miłującym sercu znajdowały źródło jedności i odnowy. Aby były 

ogniskami miłości i pokoju, wolnymi od zdrady, agresji i przemocy, otwartymi na przyjęcie nowego ży-

cia oraz zdolnymi do przekazu wiary nowym pokoleniom. Otwórz serca młodych, by ich entuzjazm, siła 

wiary i świadectwo nadziei odnawiało wspólnotę Kościoła. 

Naucz nas kontemplować to, co sam stworzyłeś. Naucz nas dbać o piękną i niezniszczoną ziemię, aby-

śmy - w darze od Ciebie – mogli przekazać ją tym, którzy przyjdą po nas.  

Powierzamy Ci całe nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne, które pragniemy oprzeć na trwałych zasa-

dach Ewangelii. Podobnie jak przed stu laty, w pokorze poświęcamy się Twojemu Najświętszemu Sercu, 

oddając naszą Ojczyznę w Twoje władanie.   

Z ufnością wołamy: Chwała niech będzie Najświętszemu Sercu Twemu, którym tak bardzo nas umiłowa-

łeś i przez które prowadzi droga do naszego zbawienia. Amen. 
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 Uroczystość   Bożego Ciała w Polanie  

     W kościele katolickim , już od ponad 750 lat, obchodzona jest 

uroczystość  Bożego Ciała. Jedną z  tradycji tych uroczystości są 

procesje, które wyruszają spod kościołów zaraz po zakończeniu 

Mszy Świętej i prowadzą do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich 

słyszymy ewangelię, która nawiązuje do Najświętszego Sakra-

mentu.   

      W tym roku ołtarze, których przygotowaniem zajęli się miesz-

kańcy Polany Ostrej i Górnej, ustawiono w otoczeniu starego ko-

ścioła a dawnej cerkwi .  Za naturalną podporę do ustawionych 

obrazów posłużyły piękne , ponad 200-letnie lipy rosnące wokół 

świątyni oraz jej ścia-

ny. Wszyscy uczestniczący w procesji , modląc się przed ołtarzami,  

mogli jednocześnie podziwiać soczystą zieleń  starodrzewia w oto-

czeniu cerkiewki a w dalszej perspektywie grzbiet Pasma Otrytu . 

Połączenie piękna przyrody i modlitwy, pozostawiło w uczestniczą-

cych w tegorocznych uroczystościach Bożego Ciała , niezapomniane 

przeżycie.  

      Celebrantami uroczystości byli ks.proboszcz – Marek  

Rusek i ks.Katecheta – Józef Komysa. W procesji uczestniczyło bar-

dzo wielu wiernych. Uczestniczyli w niej mieszkańcy wsi oraz licz-

nie przybyli turyści, którzy po licznych obostrzeniach spowodowa-

nych pandemią, gremialnie wyruszyli w Bieszczady. H. M.  

 Wiersz O Janie Pawle II 

 Jesteśmy szczęśliwi, że żyliśmy w czasach, kiedy był 

Papieżem, że mogliśmy go słuchać, spotykać się z nim. 

Czujemy wielką pustkę i trudno nam go pożegnać na zawsze. 

Dziękujemy za to, że pokazał nam drogę do Ojca. 

Teraz musimy pokazać, czego nas nauczył. 

Kochać, jak on kochał Boga 

Kochać, jak Jezus wskazuje 

Kochać Jego Matkę, jak kochał Ją Papież. 

Był Człowiekiem Wielkim- każdy to czuje. 

Ojcze Święty, nie ma Ciebie na ziemi. 

Jesteś z Bogiem w Niebie. 

Wejrzyj na naszą ziemię Bieszczadzką, 

wszak obchodziła Ciebie.  

Chciałeś, jak mówiłeś, dwa miejsca odwiedzić w Bieszczadach, 

więc prosimy gorąco – odwiedzaj nas co dzień, jesteśmy w potrzebie, 

 upraszaj nam łaski u Pana – tam w Niebie.     Maria  Faran  



1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. Bóg powie-

rza nam siebie w drodze do nieba. Jest pokarmem, który daje życie. Dziś obchodzimy Dzień Dzięk-

czynienia. Idea Dnia Dziękczynienia jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego 

z 1792 r. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Św. o godz. 11 00.  

2. Trwamy w oktawie Bożego Ciała. Codziennie po Mszy Św. nabożeństwo czerwcowe.  

3. W piątek 11 czerwca uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także Światowy 

Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. 

4. W sobotę wspomnimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Na wieczorną Mszę Świętą 

zapraszamy wszystkich pielęgnujących nabożeństwo wynagradzające pięciu pierwszych sobót 

miesiąca. 

5. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zatroszczyli się o oprawę uroczystości Bożego 

Ciała: grupom przygotowującym ołtarze, liturgicznej służbie ołtarza, dzieciom pierwszokomunij-

nym i obchodzącym rocznicę Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodzicom, .  

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

W tym tygodniu patronuje nam:  

– we wtorek 8 czerwca – św. Jadwiga Królowa (1374-1399), oddana narodowi polskiemu i litew-

skiemu. 

       Intencje   

6 Czerwca -  niedziela  godz. 8.00  - + Józef, + Paulina      2) + Ewa Wojton                     

godz. 11.00 - 1)  O zdrowie i błogosł. Boże dla Izabeli Ścibor z okazji Pierwszej Komunii Św.   

7. czerwca - poniedziałek  +  Maria 2) + Melania Rabiej    

8. czerwca - wtorek  1) + James Anderson, + Bronisława Myłek 2) + Stanisław, + Julia, + Antoni 

Krakowscy 

9. czerwca - środa 1) O Zdrowie i bł. Boże dla Czesławy 2) o zdrowie i bł. Boże dla Agnieszki      

10 czerwca - czwartek - O wieczny spokój dla Romana, + rodziców 2) + Stanisław, Julia , + Antoni 

Krakowscy    

11 czerwca - piątek  1) + Jana,  + Marię, + Janina 2) + Maria Grzywacz    

12 czerwca - sobota 1) O zdrowie dla Adeli 2) + Antonina Pudło      

13.  czerwca - niedziela  o godz. 8.00 -   + Bożena Wiercińska od rodziny Gawłów i Żmudy     

o godz. 11.00 - + Z rodz. Oskoryp, + Zdzisław Skubisz, + Rodziny Janiszek .  
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