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„Effatha”
Słowa „otwórz się” skierowane do głuchoniemego odnoszą
się nie tylko do cielesnego uzdrowienia, one oznaczają też
otwarcie się tego człowieka na działanie łaski. My też potrzebujemy otwarcia się na działanie łaski, słowa Bożego i Bożej
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miłości, byśmy doświadczyli uzdrowienia, by Pan w nas działał i zmieniał nasze życie. Potrzebujemy też otwarcia się na
drugiego człowieka, aby chcieć go poznać, mieć dla niego
czas na zwykłą rozmowę, na podzielenie się z nim Dobrą Nowiną czy pomoc mu. Człowiek jest istotą społeczną. Potrzebujemy innych, to nasza podstawowa potrzeba. Nie zapominajmy, że Jezus przyszedł na ziemię, by nawiązać kontakt z
człowiekiem.
Panie, otwórz mnie, abym słyszał Twoje słowo i dzielił się
nim z innymi.

Zarys historii świątyni greckokatolickiej w Polanie—str. 2,3

"... Nie odkładajcie na jutro dobra,
które możecie uczynić dzisiaj, ponieważ
jutro może nie będziecie już mieli więcej
czasu ..." Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas

Zarys historii świątyni greckokatolickiej w Polanie
Już niedługo przy starym kościele a dawnej cerkwi w naszej Polanie, zamontowana zostanie
tablica z krótkim zarysem historycznym o tej Świątyni. Jest to bardzo cenna inicjatywa, dzięki
której licznie odwiedzający cerkiewkę turyści , posiądą pełną informację o jej bogatej historii .
Tablicę z tekstem i zdjęciami opracowała Maria Faran.
,, Na przełomie XVI i XVII w. w miejscu obecnej świątyni ( według lokalnych przekazów )
stała kaplica dworska wybudowana
przez ówczesnych właścicieli wsi –
Romerów. Dwór stał naprzeciw kaplicy , za rzeką.
W latach 1775 – 1780 nowy
właściciel ziemski, opiekun i darczyńca, buduje w Polanie nowy kościół rzymskokatolicki, a kaplicę
dworską przekazuje wiernym polańskim wyznania greckokatolickiego, w zamian za pomoc przy budowie kościoła.
Wierni greckokatoliccy przystąpili do adaptacji
świątyni, natomiast większy remont miał miejsce w roku 1922. Wydłużono wówczas nawę ku
zachodowi, a zachowana poprzeczna belka świadczy o jej pierwotnej długości. W tym też roku
wybudowano dzwonnicę.
W roku 1937 wnętrze świątyni zostało otynkowane, a polichromię ornamentalno – figuralną wykonał artysta Roman Konowalec.
Świątynia jest wzniesiona na planie prostokąta i ma konstrukcję zrębową. Budynek spoczywa na podmurówce, którą osłania okap z desek. Wnętrze składa się z dwóch części – prezbiterium i nawy. Od strony północnej jest mała zakrystia, nad wejściem - chór oparty na dwóch
filarach. Świątynia wcześniej pokryta była gontem, a obecnie blachą.
Okres wojny i rządów okupantów: niemieckiego i sowieckiego, boleśnie zapisały się w
historii Polany. Swoje rządy okupanci rozpoczęli m. in. od rozbiórki kościoła rzymskokatolickiego, tuż po wyjeździe Polaków z Polany, co miało miejsce 29.06. 1945r.
Kościół rzymskokatolicki pozbawiony dachu ulegał zniszczeniu, tak więc świątynia greckokatolicka w owych latach służyła wszystkim wiernym, i Rusinom i Polakom , którzy z różnych przyczyn nie opuścili Polany w 1945r.
Po deportowaniu wszystkich mieszkańców w 1951r. -po zmianie granic - gospodarzami
tych ziem zostały Państwowe Gospodarstwa Rolne, a budynek świątyni cerkiewnej stał się własnością państwa. Nowi gospodarze przeznaczyli go na magazyn m. in. zboża, nawozów sztucznych, narzędzi itp., niszcząc i pustosząc obiekt sakralny.
Ta dewastacja została przerwana przez byłych mieszkańców Polany, którzy po wysiedleniu w roku 1945, powrócili do Polany w 1958r. oraz innych mieszkańców przybyłych w tym
czasie do Polany.
Pozbawieni swojego kościoła rzymskokatolickiego, zniszczonego przez okupanta sowieckiego, rozebranego do fundamentów przez włodarzy tych ziem, mieszkańcy rozpoczęli starania u
władz powiatowych, wojewódzkich i centralnych o przekazanie świątyni cerkiewnej na potrzeby
kultu religijnego, wspierani przez ówczesnego proboszcza w Czarnej Górnej, Franciszka Płouchę, oraz ks. bp. Ignacego Tokarczuka. Starania u władz trwały 10 lat.
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Oczekując na pozwolenie uczęszczali na msze św. i inne uroczystości do Czarnej lub Luto-

wisk. Natomiast po wybudowaniu drogi, tzw. Małej Pętli, ks. Franciszek Płoucha przyjeżdżał na motorze do Polany aby przed zamkniętą świątynią odprawiać mszę św. Pomimo różnych
szykan, postawa ks. proboszcza i mieszkańców była nieugięta. I oto w grudniu
1969 r. mieszkańcy otrzymali upragnione
pozwolenie na odprawianie nabożeństw w
świątyni. Z wielką radością przystąpiono

do porządkowania wnętrza aby w wigilijny
wieczór spotkać się ze wszystkimi

na

wspólne kolędowanie i dziękczynienie w
świątyni.
Wiosną 1970 roku mieszkańcy rozpoczęli generalne porządki i drobne naprawy, kobiety naprawiały szaty i chorągwie
pozyskane z innych kościołów, a późniejszy ks. proboszcz z Czarnej Franciszek
Turko przywiózł główny ołtarz od księży Franciszkanów z Sanoka. Do głównego ołtarza wstawiono
obraz Przemienienia Pańskiego namalowany przez Józefa Balickiego. Miejscowi stolarze wymienili
zniszczoną podłogę, pod którą obecnie znajduje się płyta nagrobna jednego z właścicieli ziemskich
z rodu Polańskich. Miejscowy stolarz i artysta Jan Ligaj wykonał tabernakulum, stosując intarsję
drzewną oraz ołtarz i ambonkę. Natomiast inne konieczne prace wykonali pozostali mieszkańcy Polany. Z dawnego wyposażenia pozostały jedynie ławki dla wiernych, wymienione dopiero w 2003r.
na inne pozyskane z Witowa na Podhalu. Ikony zaś pochodzące z tej świątyni znajdują się w muzeum w Krakowie i Sanoku.

Brakujący dzwon ufundował bp Ignacy Tokarczuk i poświęcił go w 1974r. nadając mu imię
„Ignac”. Następne lata to starania wiernych w Polanie o kapłana, starania zakończyły się wydanym
dekretem bp. Ignacego Tokarczuka z dnia 15.06.1982r. o erygowaniu parafii w Polanie i przekazaniu jej Towarzystwu Salezjańskiemu. Jej pierwszym proboszczem po wojnie został ks. Stanisław Zasada. Oficjalna uroczystość przywrócenia i objęcia parafii miała miejsce 25.07.1982r.
Świątynia cerkiewna jako kościół rzymskokatolicki służyła wiernym do dnia 17.11. 2013 roku, kiedy to nastąpiło uroczyste poświęcenie nowego kościoła p. w. Przemienienia Pańskiego.
Świątynia cerkiewna, która była świadkiem wydarzeń w życiu tak wielu pokoleń wymaga obec-

nie wielu nakładów i starań o zachowanie jej dla potomnych. Jest również świadectwem na to, że lud
mieszkający w tej części Bieszczadów wyrażał uwielbienie Stwórcy i zawsze stawiał Boga na pierwszym miejscu. ‘’ H. M.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 5 Wrzesień 2021
1. Nasze życie codziennie napełnia nas miłością Boga i bliźniego. Nie zapominajmy o miłości, gdy jesteśmy na niedzielnej Eucharystii, bo stoimy przed Tym, który jest Miłością i
z miłości daje nam siebie jako pokarm na życie wieczne.
2. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 11 00. zmiana tajemnic Żywego
Różańca, po każdej Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu.
3. W środę 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej tradycji to
święto jest nazywane świętem Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla przyszłych plonów, żeby nasza ziemia przyniosła chleb.
4. Przypominamy, że w każdy czwartek w naszej parafii jest adoracja Najśw. Sakramentu.
Polecajmy w tym czasie Jezusowi ukrytemu w białej hostii wszystkie nasze trudne sprawy i
radosne.
5. Wszystkim, którzy wspierają naszą parafię materialnie życzymy Bożego Błogosławieństwa. Prosimy o składanie ofiary na sprzątanie Kościoła.
6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
Intencje Mszy Świętych

5. Wrzesień - niedziela

godz. 8.00. +Czesława Krakowska od znajomych z Bochni

o godz. 11.00. 1) + Marian Hankus gr.) ( poza parafią) 2) + Maria Żytko
6. Wrzesień - poniedz. + Marian Hankus (gr.) 2) Dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże
7. Wrzesień - wtorek -

+ Marian Hankus (gr.)

8. Wrzesień - środa -

+Marian Hankus (gr.)

2) + Helena. + Józef + Stanisław + Zofia
2) + James Anderson + Bronisława Myłek

9 Wrzesień - czwartek - +Marian Hankus (gr.)

2) + Ryszard Sekuła

10. Wrzesień - piątek -

2) + Czesława Krakowska od kolegi Olka

+Marian Hankus (gr.)

11. Wrzesień - sobota - +Marian Hankus (gr.)

12. Wrzesień - niedziela

godz. 8.00 - + Weronika + Zdzisław - w rocznicę śmierci.

o godz. 11.00 - + Marian Hankus (gr.)
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2) + Ryszard Sekuła
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