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Co to znaczy miłować
Dziś Jezus mówi o miłości, miłości Boga i bliźniego. Miłość jest jedna. O tym, czy ktoś kocha Boga, świadczy jego postawa wobec bliźniego. A jeśli ktoś kocha bliźniego, to ma to swoje
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źródło w miłości do Boga. W miłości nie ma miejsca na półśrodki.
Trzeba miłować całym sobą. Bóg chce całego serca, umysłu i całej
duszy. Kocha się bezwarunkowo, w sposób nieograniczony i ponad wszystko. Miłość polega na oddaniu Bogu całego swojego
życia, oddania Mu wszystkiego, co się posiada, tak jak uboga

wdowa, która wrzuciła do skarbony wszystko, co miała. Wyrazem
miłości jest także okazywanie szacunku, wierność, służba. Kto
kocha, ten przestrzega przykazań. Czy jesteśmy gotowi na taką
miłość?
Boże, naucz mnie prawdziwej miłości, abym potrafił
kochać Ciebie i bliźnich.
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"... Masz tylko jedną duszę i jeśli będzie
zbawiona, wszystko zbawione. Jeśli
stracona wszystko stracone na zawsze ..."
Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas

Wojenny pamiętnik
Włodzimierza Streńczaka.

się ich trzymały. Brak wody do mycia. Kąpiel i
dezynfekcja przeważnie raz w miesiącu i to nie
bardzo skuteczna. Opieka lekarska możliwa,
Autor w diariuszu krótko opisuje swoją lecz nie posiadała środków leczniczych. Dość
wojenną tułaczkę w czasie kampanii wrześnio- często u niektórych z więźniów pojawiał się
świerzb i inne choroby więzienne, jak szkorbut,
wej, pobyt w więzieniach NKWD, zsyłkę na Kocynga i awitaminoza.”
łymę, służbę w armii Andersa. Pamiętnik jest niezwykle insertujący dla mieszkańców Polany gdyż
W Pamiętniku autor wymienia nazwiska
autor wspomina znane sobie osoby z okresu służ- szeregu spotkanych znajomych współwięźniów.
„27 IV 40 r. przeniesiono mnie z celi „b” do suteby w Bieszczadach. (Ciąg dalszy )
ryn, cela Nr 5. Dnia 5 maja 1940 r. przeniesienie
„W dniu 23 IV 40 r. zostałem przewieziony z z celi Nr 5 suteryny do celi Nr 51, I piętro tu zaaresztu Ustrzyki Dolne do więzienia w Samborze stałem Zazulę Franciszka z okolic Komarna
do celi Nr „b” gdzie zastałem Trąpusa z Ustrzyk, [pow. rudecki], słuchacza weterynarii N.N ze
Mikołajewskiego z Komarna [pow. rudecki], Starego Sambora i Belucha starszego przodowBurmistrza z Turki nad Stryjem, kpr. artylerii nika z Leska. W celi tej dowiedziałem się, że
ze Stryja, dwóch Wrzosków ze Sambora, Szafe- aresztowany robotnik naftowy Kaczmarczyk z
ra z okolic Komarna (ziemianin), Piskorza - po- Czarnej zmarł we więzieniu w Samborze.”
sterunkowy ze Lwowa, Bigosa Ludwika i 16 inNazwisko Apolinarego Belucha, starszego
nych osób.”
przodownika (syna Jana, urodzonego w 1894 r.)
Nazwisko starszego posterunkowego Pi- z Komendy Powiatowej Policji Państwowej w
skorza Stanisława (syna Jana, urodzonego w Lesku, znajduje się na tzw. Ukraińskiej Liście
1902 r.) z posterunku w Komarnie, znajduje się Katyńskiej.
na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej, został za„4 VI 40 r. zostałem przeniesiony do celi
bity wiosną 1940 roku.
Nr 52 tu zastałem Pawła Leśka z Chliwisk pow.
Włodzimierz Streńczak opisał więzienie sambor- samborski [Chlewiska, dziś Miżhajci] i Mikołaja
skie w relacji złożonej przez przed komisją w II Tereszowskiego z pow. samborskiego. Do celi tej
korpusie gen. Andersa w 1943 roku.
przybyli później Tadeusz Tobiasz stolarz z Sam„23 kwietnia 1940 r. odstawiony pod silną bora, Franciszek Paluch z Leska, Meniu Erhlich
eskortą do więzienia w Samborze, gdzie w śledz- [Ehrlich] rzeźnik z Leska, Czawa Piotr emerytotwie przesiedziałem do 17 lutego 1941 r. Więzie- wany policjant ze Sambora.”
nie w Samborze: specjalnie wybudowane jeszcze
za czasów byłej Austrii. Warunki higieniczne
bardzo złe, dlatego że przedmiotowe więzienie
było na ok. 300 osób, a Sowieci umieścili w nim
ok. dwóch tysięcy ludzi. Przepełnione do tego
stopnia, że w jednej celi jednoosobowej siedziało
przeciętnie osiem osób, natomiast w celach większych było tyle ludzi, że z trudem mogli się położyć na podłodze i to tylko na boku, a gdy ktoś w
nocy chciał się obrócić na drugi bok, musieli to
czynić wszyscy razem. Cele zimową porą nie były ogrzewane, zaś w lecie nie zezwalano otwierać
okien. Następnie na okna nałożyli kosze z desek,
żeby więźniowie nie widzieli, co się dzieje na
dworze. W więzieniu bardzo ścisła izolacja, tak
że więzień nie śmiał zobaczyć kolegi z innej celi.
Gdy przeprowadzano kogoś przez korytarz, to
zakrywano mu czapką oczy. Większość więźniów nie miała bielizny, pościeli, toteż wszy stale

W kolekcji akt żołnierzy powracających
po wojnie z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
wymieniony jest Tadeusz Tobiasz (syn Tomasza,
ur. 29.12.1906 r.)
Natomiast Indeks Represjonowanych wymienia
nazwisko Franciszka Palucha (syn Tomasza, ur.
1891 r.), aresztowany 10.11.1939 r., więziony w
Samborze, wyrok: 29.03.1941 r., łagier: Siewpieczłag w Republice Autonomicznej Komi. Autor
Pamiętnika spotkał Palucha w Teheranie w 1942
roku po opuszczeniu ZSRR. We wspomnianym
Indeksie znajduje się także nazwisko Piotra Czawa (ur. 1886, syn Andrzeja), został zesłany do
łagru w rejonie Workuty.

Cdn. opracował WS.
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Uroczysta Msza Święta w I rocznicę śmierci śp. Ks. Stanisława Gołyźniaka.
24 Października odbyła się uroczysta Msza Św. koncelebrowana w intencji śp. ks. Stanisława Gołyźniaka .
Podczas Eucharystii została poświęcona tablica pamiątkowa
poświęcona zmarłemu proboszczowi. Tablica została ufundowana przez mieszkańców Polany, którzy w pierwszą rocznicę
śmierci ks. Stanisława chcieli upamiętnić wieloletnią posługę
duszpasterską ks. dla naszej małej wspólnoty. W koncebrowanej eucharystii uczestniczyli księża - koledzy zmarłego Ks.
Stanisława : ks. Tomasz Latoszek, ks. Jacek Gęca, ks. Jan Broż

oraz proboszcz Ks. Marek. Na Mszy Św. był obecny poczet
sztandarowy Szkoły Podstawowej w Polanie, a całość uroczystości ubogacił śpiewem polański chór. Na zakończenie Mszy
Św. Pan Andrzej Majewski przedstawił krótką biografię śp.
ks. Stanisława oraz wspomnienia w formie prezentacji ze zdjęciami. DM
—————————————————————————————————————

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – wbrew spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem
Zmarłych” ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia – 2 listopada – wspomina się wszyst-

kich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.
Dzień 1 listopada przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w
jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.
Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia Wszystkich
Wiernych Zmarłych) przypadającego na 2 listopada. Uroczystość przypadająca na 1 listopada wyraża powszechne powołanie do świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie
nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i
Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących

w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 31 Października 2021r.
1.Jutro uroczystość Wszystkich Świętych. Będziemy wspominali tych, którzy żyli przed nami i osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Msze Św. w naszym kościele o godz. 8.00.i 11.00 z procesją żałobną na cmentarz.
2. We wtorek 2 listopada – Dzień Zaduszny. W liturgii Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze wiary. Msza Św. Z wypominkami o godz.
8.00 i 17.00.
3. Przez cały listopad można zyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i
odmówienie modlitwy za zmarłych. Trzeba także spełnić zwykłe warunkami otrzymania odpustu, czyli być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.
Odpust można ofiarować wyłącznie za zmarłych.
4. W tym tygodniu codziennie po Mszy Św. będziemy się modlić za zmarłych polecanych w
tegorocznych wypominkach.
5. W najbliższy pierwszy czwartek miesiąca na Mszy Św. o godz. 17.00 będziemy się modlić
w intencji powołań kapłańskich zakonnych i misyjnych. Po Mszy Św. adoracja Najśw. Sakramentu.
6. 5 listopada przypada pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź Św. od godz. 16.30, a następnie Msza Św. z nabożeństwem do Najśw. Serca Pana Jezusa. Po Mszy Św. spotkanie kandydatów do Bierzmowania.
7. W sobotę nabożeństwo i Msza Św. do Niepokalanego Serca Maryi.
8. Dziękuję Paniom za posprzątanie Cerkwii, we wtorek w Cerkwii będzie komisja Konserwacji Zabytków w sprawie remontu dachu. Dziękuję za pomalowanie krzyża na cmentarzu
oraz za posprzątanie cmentarzy przy cerkwi i miejscu dawnego Kościoła przez mieszkańców Osady i za Rzeki.
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 31 padź. - niedziela
- godz. 8.00 - 1) +Maria Czekaj (gr.) (Poza parafią)
2) O zdrowie bł. Boże dla Agnieszki z okazji 50 rocz. urodzin.
O godz. 11 00. + Robert Pisarski od Szwagrów i Szwagierek
1 List. - Wszystkich Świętych– o godz. 8 00. + Maria Czekaj (gr.)
o godz. 11 00. + Jan Pisarski 2) + Józefa Krakowska-1 rocz. śm., + Czesław, + Mariola
2 List.– Dzień Zaduszny o godz. 8 00. wtorek - + Stanisław, + Julia, + Antoni Krakowscy
o godz. 17 00. + Maria Czekaj (gr. ) 2) + polecanych w wypominkach.
3 List. - środa - +Maria Czekaj (gr. ) 2) + Czesława Krakowska od rodz. Grułów
4. List. - czwartek - + Maria Czekaj (gr. ) 2) + Ryszard Sekuła
5 List. - piątek - + Maria Czekaj (gr.). ) 2) + Kazimiera, Edmund, Andrzej w rocz. śm.
6 List. - sobota - +Maria Czekaj (gr.) 2 ) + Eugeniusz
7 List. - niedziela godz. 8.00 - 1) +Maria Czekaj (gr.) 2) + Kazimierz
o godz. 11.00 - + Andrzej Zmarzlak
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