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Adwentowe nawrócenie
Jest czas Adwentu, czas oczekiwania. Wykorzystajmy go
dobrze, aby przygotować drogę Panu. Wyjdźmy na pustynię, aby
się wyciszyć i modlić, i usłyszeć głos Boga. To trudne w codzien-

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
(do użytku wewnętrznego)

nym życiu, ale spróbujmy znaleźć chwilę dla Pana. Pomódlmy się,
przeczytajmy fragment Ewangelii i zastanówmy się nad naszym
życiem, nabierzmy dystansu wobec problemów. Ustawmy na nowo naszą hierarchię wartości: Bóg i miłość, bliźni… Stańmy w
prawdzie i zacznijmy pracować nad sobą. Niech pomoże nam w

tym postawa Jana, człowieka wielkiej pokory, który wie, że najważniejszy jest Pan.
Panie, pokaż mi, proszę, co w moim życiu wymaga uporządkowania, i wspieraj mnie w moim nawróceniu.
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"... W rzeczach bardzo ważnych, jak w
wyborze waszego stanu - drogi życia,
radźcie się zawsze spowiednika. Pan
mówi, że ten kto słucha głosu
spowiednika , słucha głosu samego
Boga ..." Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas
Niepokalana

Dziewico ców. Więźniowie aresztowani byli przeważnie za przestęp-

Niepokalana

stwa polityczne, jak za propagandę antykomunistyczną, za

Maryjo,
W

swoich

sini, Żydzi, mniej Czechów, Rumunów, Węgrów i Niem-

ramionach

Dzieciątko kryjesz,

służbę państwową w ustroju demokratycznym, za przekroczenie granicy, [byli też] właściciele ziemscy itp. Większość więźniów stanowiła inteligencja, a to: urzędnicy,

Twa ufność Bogu jak wojskowi, funkcjonariusze, właściciele dóbr, zamożniejsi
drzewa pień,
włościanie itp. Stosunki wzajemne między więźniami nie
Ochraniasz świat przed piekła złem.

były należyte z powodu tego, że więźniowie byli różnej na-

Niepokalana Dziewico Maryjo,

rodowości, poglądów politycznych i stanów. Do tego przy-

Twa czystość jaśnieje i nie przemija,

czyniał się głód, brak odzieży i tytoniu, skutkiem czego

Gdzie się pojawiasz, tam wstaje dzień

zdarzały się między więźniami kradzieże i kłótnie. Jednak

I wszystko co ciemne odchodzi w cień.

było dość wielu więźniów (Polaków), którzy jak mogli, tak

Niepokalana Dziewico Maryjo,

sobie pomagali, a szczególnie dzielili się dobrymi wiado-

Dla nas jest wzorem Twoje FIJAT,
Niedościgniona Świątynio Boga,
Pomagasz nam gdy w sercu trwoga.

mościami politycznymi zdobytymi w najrozmaitszy sposób, skutkiem czego podtrzymywali na duchu moralnie
podupadłych.
Zwalniany byłem na raty, a mianowicie pierwszy raz zo-

Niepokalana Dziewico Maryjo,

stałem wyczytany spośród obywateli polskich do zwolnie-

W swoich ramionach całą ludzkość kryjesz,

nia i przewieziony do obozu zwolnionych 30 sierpnia 1941

Kochasz nas wszystkich matczyną miłością,

r., jednak nie zwolnili mnie i zatrzymali nadal w obozie

Darzysz swym ciepłem oraz czułością.

pracy, gdzie był bardzo ostry rygor, do 8 grudnia 1941 r.

—————————————————-

Następnego dnia, 9 grudnia, otrzymałem dokument zwol-

Wojenny pamiętnik Włodzimierza

nienia, jednak nadal mieszkałem w obozie, lecz nie tak

Streńczaka. Część 7.
9 XII 41 r. zostałem zwolniony z lagrów dla zakluczonych
[uwięzionych]. 15 XII 41 r. zostałem załadowany na okręt
„Sowietskaja – Łotwa” i tu najprawdopodobniej z powodu
silnych mrozów i lodów statek po przeczekaniu siedmiu
dób nie odpłynął, zaś Polaków wyładowano, odwieziono
ich do lagru, gdyż kilku spośród nich zmarło a to: Grzesik
ze Lwowa, Staszkiewicz Stefan z Mostów, Zdunowski Stanisław 4 XII 41 r.
W ankiecie wypełnionej po uwolnieniu Włodzimierz Stańczak uzupełnił swoją relację. Stosunek władz NKWD do
Polaków: początkowo bardzo wrogi – złagodniał dopiero
po zawarciu umowy polsko-sowieckiej, jednak niezupełnie,
gdyż niejeden komisarz NKWD nie chciał zwolnić z obozów obywateli polskich, a zwalniali ich dopiero po różnych
interwencjach władz. Wyglądało to na samowładztwo wysokich [władz], gdyż nie chcieli się zastosować do ustawy
amnestyjnej i do czasu obecnego bardzo wielu naszych
braci jest w obozach sowieckich.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, następnie po
zawarciu umowy polsko-sowieckiej, zaczęto polskich obywateli oddzielać od innych narodowości. Wśród uwięzionych obywateli polskich znajdowali się Ukraińcy, Białoru-

silnie strzeżony.
15 grudnia 1941 r. odstawiono mnie do portu w Magadanie i załadowano na statek „Sowieckaja Latwia”, na którym przez tydzień oczekiwałem na odpłynięcie, jednak
statek tak silnie zamarzł, że nie mógł ruszyć z miejsca.
Mróz dochodził do 40 stopni, a wewnątrz statku do ok. 25,
skutkiem czego czterech Polaków zmarło. Gdy już leżało
dosyć chorych ludzi, dopiero nas z tego statku zabrano z
powrotem do obozu.
Zmarli wskutek mrozów i wycieńczenia: Stanisław Zdunowski, lat ok. 50, emerytowany posterunkowy Policji
Państwowej z Jaryczowa Nowego, pow. Lwów; w grudniu
1941 r. N. Staszkiewicz, lat ok. 30, posterunkowy Policji
Państwowej z Małopolski; Stefan Staszkiewicz, lat ok. 38,
żonaty, funkcjonariusz Policji Państwowej (woźny) z Mostów Wielkich, pow. Żółkiew, zmarł na statku „Sowieckaja
Latwia” w grudniu 1941 r. [Stefan Staszkiewicz, syn Bolesława, ur. w 1912, wg CAW], N. Grzesik ze Lwowa, również na tym samym statku i w tym czasie. Ponadto zmarły
trzy inne osoby, również na statku. Zmarli w obozach w
Magadanie w 1941 r.: Adam Kopeć, stolarz ze Lwowa, N.
Czajkowski, sierżant z Sanoka [Władysław Czajkowski s.
Stanisława, ur. 1912.01.31 w Sanoku, wg CAW], i ok. sześciu innych Polaków.
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Wizyta u Św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie
W sobotę 27 listopada, niewielka grupa
parafian z ks, Proboszczem na czele, pojechała do Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie. Jest podkarpacka wieś odległa kilkanaście kilometrów od Sanoka, w
której to w roku 1591 urodził się Andrzej
Bobola herbu
Leliwa
–
ksiądz , jezuita, misjonarz,
męczennik i
święty
Kościoła katolickiego, autor
tekstu
ślubów
lwowskich
króla
Jana
Kazimierza, zwany apostołem
Polesia oraz Patron Polski. Po męczeńskiej
śmierci zadanej przez Kozaków podczas powstania Chmielnickiego w 1657r. szczątki
umęczonego Andrzeja Boboli nie ulegały
rozkładowi a złożone
jako relikwie w kościele parafialnym w Połocku, długo były
czczone. Dopiero , w czasach nam współczesnych, w roku 1989 , ciało Potrona Polski
zostało złożone w Ojczyźnie, w kościele przy
ul. Rakowieckiej w Warszawie.
O wyniesienie na ołtarze Andrzeja Boboli
zabiegał o. Marcin Godebski SJ i Aleksander
Benedykt Wyhowski – biskup łucki. W 1712
generał jezuitów Michał Anioł Tamburini SJ
wszczął starania o jego beatyfikację, a prokuratorem w procesie beatyfikacji mianowano profesora teologii ks. Jakuba Staszewskiego SJ. W Janowie Poleskim, w 1717, w
miejscu jego męczeństwa postawiono krzyż
pamiątkowy, nieopodal którego w dniu 1 listopada 1723 na rynku doszło do dziwnego
zjawiska ukazania się świetlanego krzyża.
Proces beatyfikacyjny przeciągał się, a następnie uległ zwłoce z powodu kasaty zakonu jezuitów w 1773 i rozbiorów Polski. Do
wznowienia procesu doszło w 1826, a nowym postulatorem został ks. Rajmund Brzozowski SJ. 24 czerwca 1853 papież Pius IX
wydał uroczysty dekret zezwalający na beatyfikację męczennika , która dokonana została 30 października 1853 w bazylice św.
Piotra w Rzymie. Po niecałych 100 latach, w
1938r. w trzech setną rocznicę śmierci Andrzeja Boboli, został On kanonizowany przez

Str. 3
papieża Piusa XI.
Wieś Strachocina, odwiedzana jest obecnie przez bardzo licznych pielgrzymów. To
tu , w Sanktuarium
Św.
Andrzeja Boboli,
można
gorąco modlić
się za Jego
wstawiennictwem, o naszą Ojczyznę,
tak bardzo teraz zagrożoną.

Modlitwa za ojczyznę:

Święty Andrzeju,

Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków
w czasach wszelkiego zagrożenia.
Oddajemy się Tobie w opiekę.

Pomagaj nam wytrwać
pośród wszystkich doświadczeń
osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę
Bożego pokoju i jedności,
byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością
umieli dostrzegać i oceniać

sprawy własne i sprawy Narodu
w świetle Ewangelii Chrystusa.
Uproś nam odwagę działania,
byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje.
Niech nas napełnia Boża radość,
gdy zwyciężamy albo ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo,
oręduj za nami u Pana.
Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 5. 12. Grudzień 2021r.
1. Dziś druga niedziela Adwentu. Wspieramy modlitwą i pomocą materialną Kościół na
Wschodzie. Część tacy niedzielnej będzie przeznaczona na ten cel.
2. Dziś po każdej mszy św. adoracja najśw. Sakramentu, po Mszy św. o godz. 11 00. - zmiana tajemnic różańcowych, później rada parafialna dla wszystkich chętnych parafian.
3. Jutro, w poniedz. 6 grudnia, w liturgii przypada wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa. Do naszego kościoła też zawita św. Mikołaj - zapraszamy na roraty wszystkie dzieci.
4. W środę, 8 grudnia, będziemy obchodzili uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godz. 8 00. i 17 00. O godz. 17 00. - msza św. w intencji Ojczyzny i za rodziny z parafii - dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii św. otrzymają
medaliki Niepokalanej.
5. W zakrystii i u pań można zakupić opłatki i świece wigilijne w cenie 7 zł.
6. W następną niedzielę 12 grudnia na mszy św. o godz. 11 00. zostanie poświęcony obraz
błogosławionego Prymasa Stefana Wyszyńskiego - patrona naszej Polańskiej szkoły.
7. Wszystkich parafianom i gościom, a szczególnie solenizantom i jubilatom tego tygodnia
życzymy wzrastania w miłości ku Bogu, który uczynił dla nas wielkie rzeczy, oraz opieki
Niepokalanej.
8. W tym tygodniu patronuje nam:
- wtorek 7 grudnia – Święty Ambroży (ok. 339-397), biskup, teolog, doktor Kościoła.

Intencje Mszy Świętych
5 grudzień - niedziela

godz. 8.00 + Katarzyna Presner

godz. 11.00 + Stanisław Sidorski, + Anna Plaskota, + Bazyli Siderski
6 grudz. - Poniedz. 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od Walerii Kij.
7 grudz. - Wtorek + Barbara Tokarczyk 2) + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu.
8 grud. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia o godz. 8 00. - 1) + Barbara Tokarczyk
2) o bł. Boże dla rodziny Krzyśków o godz. 17 00. W intencji Ojczyzny i rodzin z naszej parafii.
9 grud. - czwartek 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rodz. Podstawskich.
10 grud. - piątek - 1) + James Anderson, + Bronisława Myłek 2) + Zofia Pudło w 20 rocz. śm.
11 grud. - sobota 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rady Pedagogicznej szkoły.

12 grud. - niedziela
godz. 8.00. + Barbara Antosik - 15 rocz. śm. + Mieczysław Antosik - 7 rocz. śm.
godz. 11.00 + Marian Ścibor - rocz. śm.
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