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Radykalna postawa wobec grzechu
Jezus przestrzega nas, abyśmy nie byli powodem do grzechu
dla innych, aby nasze zachowanie nie budziło zgorszenia.
Woła też, abyśmy my sami wyrzekli się grzechu, aby mieć
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życie wieczne. W takiej sytuacji Jezus nawołuje do radykalnej przemiany. To wszystko, co prowadzi do grzechu, powinno być zniszczone. Zatem poszukajmy przyczyn naszych
grzechów, aby je usunąć ze swojego życia, by mogło wzrastać dobro. Grzech rani nie tylko grzesznika, lecz także mi-

łość Bożą i wspólnotę Kościoła. Walczmy zatem z nim w
każdy możliwy sposób.
Jezu, proszę Cię o łaskę, abym zawsze dostrzegał przyczyny
swoich grzechów. Daj mi siłę, abym mógł je usunąć ze swojego życia.

Okupacja sowiecka we wspomnieniach Apolonii Czernatowicz. - str. 2.
Wiersz o różańcu - str. 2.
Bł. brat Alan—str. 3

... Jeżeli znajdziecie się w jakimś
niebezpieczeństwie duszy czy ciała,
wezwijcie Anioła Stróża, a zapewniam
was, że Ten będzie wam towarzyszył i was
uwolni ... Myśli św. Jana Bosko

Str. 2
Okupacja sowiecka we wspomnieniach
Apolonii Czernatowicz.
(Pani Apolonia urodziła się w Polanie w 1925
roku, jej rodzice to Andrzej i Marianna Przygoda. Rozmowę przeprowadził w 2016 r. Ryszard
Zatwardnicki).
Mieszkaliśmy pierwszy dom przy kościele, a
później Ślimaki mieszkali, a później Ukrainiec
jeszcze, a później mieszkał Staszko Piechów Jakub Pisarski, czwarty dom, Władzia Piecha
ojciec …
Jak Ruskie wkroczyli nauczyciele zabrali się i
poszli het z Polany bo się bali, później ruskie byli
nauczyciele. Nas mieli wywieźć na Sybir, przeze
mnie. Dlatego że jak Ruskie weszli, najprzód,
proszę ja ciebie, Ruskie 1 maj obchodzili, wiesz,
to trzeba było iść przez całą Polanę i śpiewać
hymn ten ruski, no i potem była taka defilada,
koło szkoły się skupili.
Potem przyszedł 3 maj, ja się zmówiła z jedną z
koleżanek, że idziemy do kościoła na 10 godzinę,
będzie Ksiądz Glazer. Pouciekaliśmy do kościoła
3 maja na nabożeństwo.
I takie dwie byli komsomołki, nauczycielki. Bo
było ich cztery, jedna mówiła, że jej ojciec jest
Polak w Rosji, a druga mówiła, że jej mama ma
książeczkę i stale się modli z książeczki po polsku, bo to była Polka. Jak przyszło 3 maj poszłyśmy do kościoła, a nauczycielki, dwie te komsomołki, za nami poszły do kościoła, to nas wygarniali, kijami takiemi z kościoła i do szkoły nas
zapędzili. I później za jakiś czas, jaki tydzień
czasu, zrobili zebranie, wiesz, w szkole. Te komsomołki zawołali mnie czy ja się piszę do komsomołu. A ja mówię że – Nie. – A czego? – Bo ja
chcę do kościoła chodzić, jestem wierząca. – A
może ci rodzice nie każą? – Nie, bo rodzice nic
nie wiedzą o tym. Dawniej ludzie nie umieli ani
pisać ani czytać, na tym się nic nie znali.
Ja mówię - Bo ja chcę chodzić do kościoła, jestem wierząca nie wpiszę się do komsomołu. No i
te dziewczęta też mówią, że się nie piszą się do
komsomołu. A zapisał się Zatwarnickiego Jaśka
syn, i dwóch Żydów i Ukrainiec. Do komsomołu,
do tych co wyrzekali się Boga, musieli ręce podnosić do góry i wyrzekali się Boga. I takie zrobili
zebranie, że nas wywiozą na Sybir. I przyszedł
taki ukraiński sołtys, chłopak taki młody i mówi
do taty – Proszę pana, w czwartek was mają wywieźć w nocy na Sybir. W nocy o 2 godzinie ma
przyjechać furmanka i wywieźć was na Sybir. A

Wśród Nas
tato zaczął lamentować – Ta za co, przecież ja
nie kułak ani żaden urzędnik, ani nie żaden z
tych, za co mnie mają wywieźć na Sybir?
I tak Pan Bóg zdziałał dobrze, proszę ciebie, w
czwartek nas w nocy mieli wywieźć a Niemcy
wkroczyli we wtorek. Niemcy wkroczyli we wtorek. Tak że te Ruski się cofnęli do tyłu, Niemcy
zajęli Polanę …
Ale już później wywieźli mnie do Niemiec na roboty i nie wiem co się potem działo, jak te Ukraińcy Polaków mordowali, mnie już nie było w
domu. Ja już była w Niemczech w obozie dwa
miesiące, a później nas rozwozili po gospodarzach.
————————————————Różaniec do granic
Królowo Polski!
Jesteśmy u granic–trzymamy w rękach różaniec.
Modlitwa nasza płynie ku obłokom:
bądź naszą tarczą i opoką.
Niech wiara ojców naszych trwa w nas wiecznie.
Broń Naród Polski od wrogów skutecznie.
Królowo pokoju!
Jesteśmy na Orawie w Jabłonce.
Zza ciężkich chmur wychodzi słońce.
My wznosimy wysoko różaniec i modlimy się do
Ciebie
O świat bez wojen, by zanikły waśnie,
Zagościła zgoda we wszystkich narodach.
Królowo różańca świętego!
Trzymamy się za ręce.
Wlej miłość ku bliźnim w każde ludzkie serce.
Naucz nas dostrzegać potrzebujących wokół siebie.
Zrozumienie, życzliwość, zgoda
Niech zamieszka w rodzinnych zagrodach.
————————--
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żańcem są związane specjalne obietnice.

Alan de Rupe, zwany też Alanem, urodził się w

1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali Róża-

Bretanii w 1428 r. W Dinan (Saint Mało) wstępu-

niec, obiecuję szczególną opiekę.

je do zakonu dominikanów i wysłany w 1459 r.

2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Ró-

przez przełożonych do Paryża, rozpoczyna w sto-

żaniec, zachowam pewne szczególne łaski.

licy Francji studia. W 1460 r. jest tam lektorem,

3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko pie-

czyli wykładowcą teologii. Rok później tę samą

kłu; zniszczy występek i rozgromi herezję.

funkcję pełni w Lilie. Właśnie tam, w 1462 r., po-

4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa cnoty i

stanawia przenieść się do miejscowego zreformo-

dobra; w miejsce miłości do świata wprowadzi

wanego konwentu – wybiera surowszą, bardziej

miłość do Boga i obudzi pragnienie szukania nie-

pierwotną regułę dominikańską (obserwantów),

ba.

by całkowicie móc się oddać służbie głoszenia

5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie

Chrystusa. Kiedy wracał do Rostoku, zachorował

zginą.

w Zwolle, w święto Wniebowzięcia, i trzy tygo-

6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój

dnie później, 7 września 1475 r., w wigilię święta

Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czterdzie-

zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przy-

stoośmioletni dominikanin odszedł do Boga.

gotowani.

Współcześni Alanowi szanowali go za świętość,

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Ró-

wiedzę i gorliwość. Musiał być mężem promieniu-

żańcowi, nie umrą bez pocieszenia Kościoła.

jącym wielką świętością, skoro zaraz po jego

8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec, znajdą

śmierci ludzie zaczęli oddawać mu spontanicznie

podczas swego życia i w chwili śmierci światło Bo-

cześć. Błogosławiony Alan wypracował metodę,

że oraz pełnię Bożej łaski i będą mieli udział w

która umożliwiła w krótkim czasie upowszechnie-

zasługach błogosławionych.

nie Różańca w całej Europie. Opracował on bo-

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te dusze, które z

wiem dwie praktyki duszpasterskie. Po pierwsze

pobożnością odmawiały Różaniec.

proponował głosić kazania według schematu ró-

10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca będą się

żańcowego. Po drugie nawoływał do zakładania

radować wielką chwałą w niebie.

bractw różańcowych. Tym sposobem nie tylko

11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec,

przybliżał ludziom Matkę Najświętszą.

otrzymacie.

Ów niezwykły człowiek zaczął propagować Róża-

12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do moje-

niec i nadał mu też nowe znaczenie duchowe,

go Różańca, otrzymają ode mnie pomoc w swych

związane z ideą różańcowego bractwa, które oka-

potrzebach.

zało się wyśmienitym środkiem na rozpowszech-

13. Otrzymałam od mego Syna zapewnienie, że

nianie i umacnianie tej formy maryjnej pobożno-

czciciele Różańca będą mieli w świętych niebie-

ści. Kazania różańcowe i propozycja zakładania

skich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.

bractw były przyjmowane wszędzie z takim entu-

14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój Różaniec,

zjazmem, że błogosławiony dominikanin zaczął

są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i

dostrzegać towarzyszącą im niezwykłą moc Bożą.

siostrami

Błogosławiony Alan wierzył, że Różaniec ukształ-

15. Nabożeństwo do mego Różańca jest szczegól-

tował się pod wpływem Bożego natchnienia i że

nym znakiem Bożego upodobania.

jest szczególnie miły niebu. Wiedział też, że z Ró-

mego

Syna,

Jezusa

Chrystusa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26 Wrzesień 2021
1. Dziś w naszej Parafii na Mszy Św. o godz. 11.00 - będzie występ Chóru - „Axylium” byłych wy-

chowanków salezjańskich z Oświęcimia. Na Mszy Św. o godz. 11.00 będzie poświęcona Figura św.
Józefa, która od poniedziałku, będzie nawiedzać rodziny naszej parafii zaczynając od rodzin z Polany Dolnej.
2. W środę święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Bóg posyła swoich aniołów, by
troszczyli się o nas, strzegli nas i chronili w ważnych momentach życia. Warto polecać się ich opiece nie tylko w latach dziecięcych, ale i w dorosłym życiu.
3. W piątek rozpoczniemy październik, miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Różaniec będziemy odmawiać codziennie o godz. 17.30. Zapraszamy do modlitwy wszystkich parafian, dzieci
przygotowujące się do Pierwszej Komunii Św. i młodzież przygotowującą się do Bierzmowania.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W pierwszy piątek - spowiedź od

godz. 16.30. O godz. 17.00 Msza Św. z nabożeństwem do Najśw. Serca. Do chorych udajemy na
zawiadomienie telefoniczne.
5. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 8.00 - Msza Św. z nabożeństwem do Niepokalanego Serca
Maryi.
6. W sobotę będziemy wspominali Świętych Aniołów Stróżów. Bóg każdemu z nas daje Anioła, by
go strzegł i wspomagał na drogach życia.
7. W ubiegłą niedzielę na inwestycje w naszej świątyni zebrano kwotę 908 zł. Za wszystkich dobrodziejów naszej parafii modlimy się w ostatni dzień miesiąca. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie
„Bóg Zapłać”.

8. W następną niedzielę o godz. 11.00 za 25 lat Kapłaństwa będzie dziękował ks. Katecheta Józef
Komosa. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy Św. o godz. 11.00.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

Intencje Mszy Świętych
26 . Wrzesień - niedziela

godz. 8.00 - 1) +Wincenty Żak (gr.) 2) + Zofia Nasierowska

o godz. 11.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla dzieci i wnuków. 2) + Jan Rusek
27. Wrzesień - poniedz. +Wincenty Żak (gr.) 2) + Ryszard Sekuła
28. Wrzesień - wtorek - +Wincenty Żak (gr.) 2) + Robert Pisarski od Iwony, Mariusza Rakoczy.

29. Wrzesień - środa - +Wincenty Żak (gr. ) 2) + Czesława Krakowska od bratowej,
30 Wrzesień - czwartek - +Wincenty Żak (gr. ) 2) + Robert Pisarski
1 Październik- piątek -

+Wincenty Żak (gr. ) 2) + Ryszard Sekuła

2 Październik - sobota - +Wincenty Żak (gr. ) 2 W intencji Ojczyzny i za rodziny z Polany.

3. Październik - niedziela

godz. 8.00 - 1) +Wincenty Żak (gr.) 2) + Kazimierz

o godz. 11.00 - 1) + Artur Plezia—rocz. śm.
2) Dziękczynna za 25 LAT KAPŁAŃSTWA Ks. JÓZEFA KOMOSY
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