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"... Bądź przygotowany na śmierć. Kto 

dzisiaj nie jest przygotowany, by dobrze 

umrzeć, ciężko ryzykuje, że umrze 

źle ..." Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 
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Myśleć po Bożemu, a nie tylko po ludzku  

Piotr wie, kim jest Jezus. „Ty jesteś Chrystusem” – mówi. 

Jednak ma własne wyobrażenie Mesjasza, który powinien 

wyzwolić Izraela spod władzy Rzymian. Ale to jest tylko 

ludzkie myślenie. Plan zbawienia jest inny: Mesjasz ma cier-

pieć i zostać zabity, ale zwycięży śmierć i zmartwychwstanie. 

On przyszedł, aby odkupić nasze grzechy. Przyjmijmy to z 

miłością zamiast sprzeciwiać się zamysłom Bożym jak Piotr. 

Wiara bez dzieła męki, bez krzyża nie jest wiarą chrześcijań-

ską – pisał teolog Hans Urs von Balthasar. Starajmy się żyć 

tajemnicą męki Jezusa. Ona pokonuje nasz egoizm i daje 

wielkie owoce duchowe.  

Jezu, dziękuję Ci za dar krzyża. On pokonuje każde moje fał-

szywe wyobrażenie o Tobie, pokonuje mój egoizm. 
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             Wspomnienie o kard. Stefanie Wyszyńskim   

  w dniu Jego beatyfikacji – 12.09.2012 

      Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego – to konkretny dar i 

skarb naszej chrześcijańskiej kultury. Podjąć dziedzictwo Prymasa Ty-

siąclecia , to znaczy wejść w posiadanie tego skarbu.        Kardynał Ste-

fan Wyszyński tworzył naszą historię, tworzył naszą rzeczywistość, sta-

jąc się cząstką tej rzeczywistości – dlatego jego dziedzictwo jest auten-

tycznym, żywym elementem naszej tożsamości. Z tąd, każdy z nas ma 

prawo i możliwość w zasięg promieniowania tego dziedzictwa, zaczerp-

nąć z jego mocy i mądrości. Więcej, jest to nasz obowiązek , odpowie-

dzialność i szansa.  

 A oto najważniejsze wartości tego dziedzictwa : 

1.      GODNOŚĆ CZŁOWIEKA – jest to prawda o wielkiej, bezwarunkowej godności człowieka – 

dziecka Bożego. Najwyższą wartością na ziemi jest człowiek – każdy człowiek. 

2. WARTOŚĆ RODZINY – nauka Kardynała Wyszyńskiego o rodzinie, to jeden z ważniejszych roz-

działów Jego dziedzictwa. W rodzinie człowiek przychodzi na świat, ma prawo narodzić się, dojrzewać i 

wzrastać. W rodzinie ma prawo dożyć kresu swoich dni, bo zawsze zasługuje na miłość i szacunek, cho-

ciażby już siły stracił i po ludzku wydał się niepotrzebni. 

3.  POSZANOWANIE  PRAW CZŁOWIEKA – poszanowanie  praw człowieka fundamentem nowego 

ustroju.  Wytrwale przekazywał, że fundamentem nowego ustroju musi być przede wszystkim nowy 

człowiek. 

2 lutego 1981 r. mówił w katedrze gnieźnieńskiej : ,,  Każdy musi zacząć od siebie, abyśmy się prawdzi-

wie odnowili. A wtedy , gdy wszyscy będziemy się odradzać i politycy będą musieli się odmienić, czy 

będą tego chcieli czy nie, jeżeli człowiek się nie odmieni, to nawet najbardziej bogate państwo nie ostoi 

się, będzie rozkradane i zginie. Pamiętajmy, że ludzie ze starymi nałogami nie odmienią Ojczyzny ‘’. 

4.  UMIŁOWANIE OJCZYZNY -   wielka karta dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia, to miłość do Ojczy-

zny. Na kilka dni przed uwięzieniem mówił: ,, Gdy będę w więzieniu a powiedzą wam, że Prymas zdra-

dził – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie . Gdyby mówili, że Pry-

mas stchórzył – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i naszej Ojczyźnie – 

nie wierzcie.  Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła, czynię dla 

Ojczyzny ‘’.  Gwarancję wolności narodu widział Kardynał Wyszyński, w obronie prawa do własnej zie-

mi.     Mówił  :   ,,Ziemi Ojczystej trzeba zawsze bronić, a bronić jej można wtedy, gdy tkwi korzeniami 

jak drzewa. Trudniej wrogom dotrzeć do każdej wsi, do każdego zagonu, do każdej chaty, gdzie miesz-

kają ludzie związani głębokim uczuciem umiłowania ziemi. Nie tylko armia broni terenów ojczystych, 

ale i ludzie , którzy na niej żyją ‘’. 

5 . PRAWDA -  i jeszcze jeden nurt dziedzictwa Prymasa Tysiąclecia, jest on najważniejszy i przenika 

wszystkie poprzednie. Jest to wymiar prawdy - że ani Polska, ani człowiek nie ostoi się bez wiary w Bo-

ga żywego. Ta wiara była potęgą w życiu Kardynała Wyszyńskiego. Wszystkie Jego działania, całe życie 

i posługiwanie narodowi , przeniknięte były obecnością Boga i bezgranicznym zaufaniem do Matki Naj-

świętszej. Pragniemy by wskazania Kardynała Wyszyńskiego były ważne w naszej rzeczywistości  i dla-

tego nie powinne pozostać tajemnicą archiwalnych teczek,  ale trafiać do ludzi, starać się wyznaczać kie-

runek ich postaw , przenikać do dzieci i młodzieży i do życia społecznego. 

Jan Paweł II tak pisał :   ,, Oby kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego i aby to dziedzictwo trwało w nas’’.                                                                                                                               

Opr. H.M 



Ks. Stefan Wyszyński – kapelan AK  

 

Andrzej Micewski w książce: „Kardynał Wyszyń-

ski Prymas i Mąż Stanu” opisał losy prymasa w 

czasie powstania warszawskiego.  

 

   Pobyt w Laskach przedłuża się. Tam zastaje ks. 

profesora Wyszyńskiego wybuch Powstania War-

szawskiego w dniu 1 sierpnia 1944 roku. Wszyscy 

zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, z tragedii 

rozgrywającej się w bliskiej stolicy, z możności 

upadku powstania. W tych okolicznościach grupa 

młodzieży żeńskiej, przebywającej przez kilka 

dni w Laskach, przeżywa konflikt sumienia, nie 

może uporać się z problemem, czy przyłączyć się 

do powstania, czy nie. Z takim zapytaniem dziew-

częta zwracają się do swego kierownika duchowe-

go i Ojca, ks. Wyszyńskiego. Ojciec obiecuje 

udzielić odpowiedzi następnego dnia rano. Nastę-

puje noc namysłu i wzięcie na siebie wielkiej od-

powiedzialności. Odpowiedź rano jest krótka: 

"Ja bym na waszym miejscu poszedł, tam giną 

ludzie. Ale nie strzelajcie, jesteście po to, żeby 

nieść życie. Tam najbardziej potrzebna będzie 

modlitwa". Rada ks. Wyszyńskiego może dzisiaj 

zdziwić niejednego sceptyka.                                 

Ale jest bardzo konsekwentna w stosunku do ca-

łej jego koncepcji życia. Pojmując własne życie 

jako ofiarę dla Boga, nie mógł innym radzić rezy-

gnacji z ryzyka. Ale tylko on sam mógł wiedzieć, 

ile go kosztowała ta rada.  

Gdy dziewczęta odchodziły - a było to rano,    

w dniu wybuchu powstania - Ojciec stał i błogo-

sławił swe dzieci znakiem krzyża. Złożyło się tak, 

że wszystkie z tej grupy powstanie przeżyły i wró-

ciły do Lasek. Wtedy dopiero ujawniło się napię-

cie moralne, w jakim żył Ksiądz Profesor. Na po-

witanie ujrzały w jego oczach łzy, które spływały 

na sutannę. Był w stanie wymówić tylko trzy sło-

wa: "Moje... dzieci... wróciły...". Powstanie zmie-

niło oczywiście oblicze Zakładu dla Niewidomych 

w Laskach. Stał się on przede wszystkim szpita-

lem, domem uciekinierów i punktem kontakto-

wym oddziałów konspiracyjnych.  

    Ksiądz Wyszyński był  kapelanem okręgu 

wojskowego Kampinos, miał pseudonim 

"Radwan 3". Był naturalnie również kapelanem 

szpitala powstańczego w Laskach. Pod nieustan-

nym obstrzałem artyleryjskim trzeba było obsłu-

giwać rannych i uciekinierów. Okres ten przynosi 

Księdzu Profesorowi niezwykłe doświadczenia 

duszpasterskie. Jest w najbliższym kontakcie ze 

zwykłymi nieszczęśliwymi ludźmi i dniem i nocą 

niesie pomoc. Tragedia powstania przygniata lu-

dzi. Pomoc duchowa znaczy dla nich wtedy więcej 

niż kiedykolwiek w życiu. A pomoc oznaczała 

wówczas bardzo różne rzeczy. Kiedyś idąc przez 

las ks. Wyszyński znalazł leżącą, półprzytomną, 

ranną łączniczkę, tak wykrwawioną, że nie była w 

stanie iść dalej. Wtedy ten wątły przecież i choro-

wity kapłan bierze ją na plecy i dźwiga rosłą 

dziewczynę ponad dwa kilometry do Zakładu.  

   Tego typu przykładów ofiarności było wiele. W 

powstańczym szpitaliku rozgrywały się         dra-

maty ludzi umierających i cierpiących. Ksiądz 

niósł im pomoc duchową i ludzką dobroć.    

  ( Ciąg dalszy w następnym numerze)  
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1. Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, 

młodzież i wychowawców.   

 

2. W dniu dzisiejszym w sposób szczególny łączymy się z uroczystościami beatyfikacji Pryma-

sa Tysiąclecia Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nasza szkoła, której jest patronem w cza-

sie mszy św. o godz. 11 00. będzie dziękować za beatyfikację i modlić się za Jego wstawiennic-

twem o potrzebne łaski.   

  

3. W ubiegłą sobotę gościliśmy mieszkańców Nowej Wsi Grodziskiej. Pielgrzymi dziękują przy-

jęcie, w ich imieniu  składam podziękowanie za przygotowanie tej uroczystości - paniom za 

przygotowanie obiadu i ciasta oraz za przygotowanie części artystycznej.  

 

4. We wtorek 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. W parafii Czarna odbędą się 

uroczystości odpustowe o godz. 17 00.  

5. W piątek po Mszy św. o godz. 18 00. - nabożeństwo za wstawiennictwem św. Charbela.   

 

6. Także w piątek 17 września będziemy obchodzili rocznicę napaści Związku Sowieckiego na 

Polskę w 1939 r. Módlmy się za wszystkich poległych na Wschodzie w obronie ojczyzny. 

7. W sobotę 18 września święto patrona dzieci i młodzieży – św. Stanisława Kostki.  

6. W następną niedzielę składka jest przeznaczona na inwestycje w naszej świątyni. U pani Te-

resy i Halinki można składać ofiary na obraz błogosławionego Stefana Wyszyńskiego oraz na 

tablicę dla Ks. Stanisława Gołyzniaka.   

 

7. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 11 00. będzie spotkanie spotkanie młodzieży przy-

gotowującej się do Sakramentu Bierzmowania  z klas VII i VIII i ich rodziców.    

 

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

Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

         Intencje Mszy Świętych    

12 . Wrzesień  - niedziela    godz.  8.00. +Weronika, + Zdzisław—w rocz. śm.                 

       o godz. 11.00.   1) + Marian Hankus gr.) 2. Dziękczynna za beatyfikację Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego   

13. Wrzesień - poniedz.   + Marian Hankus (gr.)  2) + Robert Pisarski od rodz. Sidorskich. 

14. Wrzesień - wtorek -    + Marian Hankus (gr.)   2) +Bronisław.    

15. Wrzesień - środa  -     +Wincenty Żak (gr. )  2) + Ryszard Sekuła       

16 Wrzesień - czwartek -  +Wincenty Żak (gr. )  2) Dziękczynna w intencji Bogu wiadomej.   

17 Wrzesień - piątek -    +Wincenty Żak (gr. )  2) Dantis    

18. Wrzesień - sobota -   +Wincenty Żak (gr. )  2) +Dantis   

19. Wrzesień - niedziela godz. 8.00 - 1) + Bożena Wiercińska w rocz. śm.   

2) + Franciszek w rocz. śm. + Robert i Łukasz   

  o godz. 11.00 - +Wincenty Żak (gr.)     2) O zdrowie i bł. Boże dla Beniamina z okazji urodzin.  
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