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"... Ufność w Miłosierdzie Boga dodaje 

nam zawsze odwagi. Nie ustawajmy 

nigdy w czynieniu dobra, a Miłosierdzie 

Boga będzie z nami..." Myśli św. Jana 

Bosko  
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Gorączka duchowa  

 W tym przedświątecznym pośpiechu, zabieganiu, sprząta-

niu, robieniu zakupów nawet Ewangelia zwraca nam uwagę na 

pośpiech: „Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w 

górskie okolice…”. Z jednej strony niezwykłe jest to, że Maryja 

spieszy się do Elżbiety, ale z drugiej nie powinno nas to dziwić. 

Pośpiech Maryi wynika z miłości. Kto ma mocną wiarę, ten z mi-

łością niesie Chrystusa innym. I z tym nie wolno się ociągać. Po-

śpiech Maryi dotyczy życia duchowego i przypomina nam, aby-

śmy byli równie zapobiegliwi, jeśli chodzi o naszego ducha, aby-

śmy z zapałem przygotowywali się do narodzin Pana.  

 Maryjo, dziękuję Ci, że swoim pośpiechem przypominasz 

mi, że w nadchodzące święta najważniejsze jest spotkanie z Jezu-

sem i dzielenie się Nim z bliźnimi.  

Wojenny pamiętnik Włodzimierza 

Streńczaka. Część 9.—str. 2.   

Projekt remontu wejścia do 

 kościoła  str. - 3  

Wiersz o Bożym Narodzeniu  - str. 4 

Bł. Ks. Kard. Stefan  Wyszyński - 

  str. 5.  



Str. 2 Wśród Nas 

Wojenny pamiętnik Włodzimierza Streńczaka. Część 9. 

Odjazd z Pahlawi. Jazda przez Persję autobusami. Przyjazd do Iraku 19 IV 1942 r. tu odpoczy-

nek czterodniowy nad jeziorem N. Odjazd z Iraku 23 IV 1942 r. Przejazd przez Transjordanię 

26 IV 1942 r. Przyjazd do Palestyny do miejscowości Gedera 28 IV 1942 r. tu po ośmiodnio-

wym wypoczynku odjazd do obozu Qastina. Przyjazd do obozu Qastina 6 V 1942 r. tu po kilku 

dniach został rozwiązany 10 Pal [Pułk artylerii lekkiej], którym uzupełniono 1, 2 i 3 Pal. 

Pozostałem na miejscu i przydzielony do 3-go Palu 1-szej baterii w dniu 10 V 1942 tu pozna-

łem ogniomistrza Mańkowskiego Michała, zięć Kondziołki z Górnego Przedmieścia Jarosławia i 

ogniomistrza Stefana Olejnika z Jarosławia. Dnia 15 V 1942 przeniesiony do 2-giej baterii te-

goż Pal-u, tu poznałem Jana Kłodawskiego, plutonowego Inaciuka i wielu innych. 

Dnia 24 V 1942 r. przeniesiony na stanowisko szefa 6-tej bat. tegoż Palu. Dnia 31 V 1942 r. 

przeniesiony na dwutygodniowy kurs przeszkoleniowy dla podoficerów przybyłych z Rosji. Po 

powrocie z kursu 13 czerwca objąłem funkcję działonowego. 

W dniu 13 VI 1942 r. na meczu piłki nożnej spotkałem się w miejscowości Rehowot z Kostrze-

wą Janem, z Bosakiem Stanisławem (obydwaj w stopniu plutonowych), również w tym czasie 

spotkałem byłego nauczyciela z Lutowisk Kazimierza Majchra i byłego posterunkowego Rojka 

ze Stuposian. 

Informacja o spotkaniu bieszczadzkich znajomych w Palestynie, jest bardzo cenna dla pozna-

nia dziejów Polany. Jan Kostrzewa był wcześniej policjantem Policji Państwowej w Polanie, 

urodził się w 1904 roku w Baszowicach (parafia Nowa Słupia pod Kielcami) jako syn Rafała i i 

Julianny z domu Jagiełło. W grudniu 1937 roku urodziła się w Polanie jego córka Helena a w 

czerwcu 1939 roku córka Jadwiga. Żoną Jana Kostrzewy była Anna z domu Staniszewska uro-

dzona w 1903 roku. Małżonków można rozpoznać na przedwojennym zdjęciu zrobionym w 

ogrodzie dworskim w Polanie w czasie czerwcowego festynu w 1937 roku. W rodzinie Cichoń-

skich z Seredniego Małego zapamiętano, że po wkroczeniu sowietów Kostrzewa krótko ukry-

wał się w ich domu. Po donosie przyjechali sowieci z psem i przeprowadzili u Cichońskich rewi-

zję. Wprawdzie wojskowy pies szczekał w domu Cichońskich ale sowieci to zignorowali. Dzięki 

temu nie znaleziono Kostrzewy ukrytego pod łóżkiem. W związku z dużym zagrożeniem poli-

cjant Kostrzewa opuścił Serednie. Podobno po wojnie odnalazł się w Kieleckiem. Potwierdzają 

to dokumenty w Centralnym Archiwum Wojskowym w kolekcji akt żołnierzy polskich powracają-

cych z Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jan Kostrzewa służył w II Korpusie gen. Andersa, 

w 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Został odznaczany Krzyżem Walecznych. 

Spotkany na meczu Kazimierz Majcher był przed wojną nauczycielem wychowania fizycznego 

w polańskiej szkole. Urodził się w 1909 roku w Rudniku nad Sanem. Tam skończył seminarium 

nauczycielskie (rocznik 1927/1928). W Polanie był nauczycielem ale także będąc oficerem re-

zerwy pełnił jednocześnie funkcję komendanta „Strzelca”. Tomasz Czernatowicz zapamiętał, 

że Majcher miał pieczę nad bronią, która była w posiadaniu „Strzelca”. Majcher prowadził zaję-

cia sportowe dla uczniów i młodzieży pozaszkolnej (siatkówka, palant), opiekował się też 

„Orlętami”, organizacją propagującą wychowanie patriotyczne i sportowe. Strzelcy dużą wagę 

poświęcali ćwiczeniom wojskowym i sportowo-obronnym: szermierka, strzelectwo itp. Jazdę na 

nartach ćwiczyli na Kulaszni, gdzie był przygotowany stok narciarski - nartostrada, przy pensjo-

nacie Stadműlera. Wyjeżdżali na ćwiczenia i na poligony gdzie doskonalili swoje umiejętności. 

Antoni Wiszniowski z Seredniego zapamiętał wyjazd „Orląt” na obóz do Rozłucza. Jesienią 

1938 roku Majcher został ranny w czasie akcji dywersyjnej polskiego kontrwywiadu na czecho-

słowackim Zakarpaciu, wrócił do Polany dopiero po trzech dniach. 

W czasie wojny służył w stopniu kapitana w II Korpusie gen. Andersa (3. Dywizja Strzelców 

Karpackich, 2. batalion). Został odznaczany Krzyżem Walecznych. Zmarł 25 grudnia 1969 roku 

i został pochowy na cmentarzu parafialnym w rodzinnym Rudniku. Spoczął w grobie razem ze 

zmarłą w 1914 roku 34 letnią Anną Majcher.  Cdn. oprac. WS 



 Poświęcenie Obrazu błogosławionego Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego  
  
W niedzielę, dn. 12.12.2021r. podczas uroczystej mszy św. o godzinie 11.00 w naszym koście-
le parafialnym w Polanie, poświęcony został obraz błogosławionego ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Poświęcenia dokonał ks. proboszcz Marek Rusek. W homilii ks. proboszcz 

przedstawił osobowość i świętość ks. Prymasa. Dla nas, pa-
rafian, był to szczególny moment, a zwłaszcza dla naszej 
szkoły, której ks. Kardynał jest patronem. Patronem szkoły 
został 7.10.1999r., podczas równie doniosłej uroczystości, 
która odbyła się staraniem ówczesnego proboszcza ks. Jó-
zefa Talika, a której przewodniczył ks. arc. Ignacy Tokar-
czuk. Patronat  nowego Błogosławionego to  był i jest nadal 
wielki zaszczyt dla naszej szkoły i wielka nadzieja. 

Ks. Kard. Stefan Wyszyński w najtrudniejszych czasach na-
szej Ojczyzny był Prymasem walczącym o prawdę, wolność 
i sprawiedliwość. Był przekonany, że bez historii i kultury, 
naród i człowiek nie mogą żyć  i być sobą w pełni. Troszczył 
się o dobro Polski i jej mieszkańców. 

Całe Jego  życie i działalność były skierowane ku Bogu, co 
wyrażało się w haśle biskupim Soli Deo – Samemu Bogu. 
Głęboka wiara i modlitewna więź z Bogiem i z Maryją odgry-
wały fundamentalną rolę w jego życiu. 

„Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu zawie-
rzyć” – mówił. Świętość prymasa Stefana Wyszyńskiego 
wyrażała się także w zwyczajności. Okryty kardynalską pur-
purą, obsypany kościelnymi tytułami i obciążony ponad mia-

rę obowiązkami, którym mógł podołać tylko dzięki tytanicznej pracy, wobec zwykłych ludzi – 
świeckich i duchownych – był przystępny i ojcowski. Jego duchowe ojcostwo sprawiało, że był 
wobec ludzi wymagający, a jednocześnie pełen miłości i miłosierdzia. 

W jednym z kazań Bł. Prymas Stefan Wyszyński mówił – „Bądźcie odpowiedzialni za ład spo-
łeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, 
jakie zajmujecie w Ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym.” 

Obecne czasy  wzywają nas do szczególnej odpowiedzialności za młodzież, za dzieci, za na-
szą polańską szkołę. Ks. Józef Talik obierając Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego za patro-
na wiedział, że szkoła zawsze powinna być ośrodkiem życia i kultury. 

Wsłuchując się w głosy współczesnych polityków, ludzi nauki i kultury, dziennikarzy i publicy-
stów, osób odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia, należy przypomnieć jakże 
aktualne dzisiaj słowa wielkiego Ojca Narodu, które mogą stać się przesłaniem kierowanym do 
każdego z nas. „Jesteśmy przekonani – mówił prymas Stefan Wyszyński – że lepiej jest, gdy 
Naród wierzy, niż gdyby nie wierzył, że umacnianie wiary bardziej służy jedności Narodu, ani-
żeli jej niszczenie. (…) Umacnianie w Narodzie wiary w Boga Jedynego i Żywego dobrze Pol-
sce służy. Sami oceńcie, co lepiej służy Narodowi: czy to, że jest zjednoczony w imię Boga Ży-
wego, czy to, że jest bez Boga w sercu?” (Gdańsk, 18.01.1959 r.). 

Na  pogrzebie  księdza Prymasa widoczny był wieniec na którego szarfie wypisano słowa, jak-
że trafne w kontekście Jego życia i działalności: „Niekoronowanemu Królowi Polski – Naród”. 

Niechaj Prymas Tysiąclecia będzie  dla nas i dla młodego pokolenia wzorem  i przykładem po-
stępowania w życiu oraz orędownikiem w jakże trudnych dla wszystkich czasach.   A. St.                                       
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1. Dziś czwarta – ostatnia niedziela Adwentu. Wykorzystajmy te kilka dni adwentowego oczekiwania 

na duchowe przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego.  

2. We wtorek w naszej parafii świąteczna spowiedź od godz. 15 30.  - będzie ks. z poza parafii.  

 

3.W środę  będziemy odwiedzać chorych. Proszę zgłaszać chorych do zakrystii lub telefonicznie.  

4. W piątek, 24 grudnia, wraz z bliskimi zasiądziemy przy wigilijnym stole. Zadbajmy o religijny wy-

miar tej wieczerzy. Niech będzie to czas rodzinnego spotkania, przepełniony życzliwością, dobrocią, a 

także okazja do pojednania w naszych małych wspólnotach.  

5. Świętowanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego rozpoczniemy Mszą o północy, zwaną Pasterką.  

W Boże narodzenie Msza św. o godz. 11 00. Składka z pasterki i ze Mszy z Bożego Narodzenia zo-

stanie przeznaczona na remont  wejścia do Kościoła  

6. W najbliższą niedzielę, 26 grudnia, w drugi dzień świąt, przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, 

Maryi i Józefa. Msze Święte będą o godz. 8 00. i 11 00.   

7. Są jeszcze do nabycia świece i opłatki na stół wigilijny.  

 

8. W tym roku liturgicznym na wizytę duszpasterską kto chce aby go odwiedził ksiądz może zapisać 

się w zakrystii, a pozostałych mieszkańców będziemy zapraszać na msze św. tak jak w ubiegłym roku.  

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy otwartości na przychodzącego Pana, 

posłuszeństwa Jego zbawczej woli oraz gorliwego wypełniania codziennych obowiązków.  

     Intencje Mszy Świętych 

 19 grudzień - niedziela         godz. 8.00. + Łukasz w rocz. śm., + Robert, + Franciszek  

          godz. 11.00 + Piotr + Stefania Wiercińskich         

20 grudz. - Poniedz. 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rodz. Caban         

21 grudz. - Wtorek   1) + Barbara Tokarczyk 2) + Zofia + Piotr  

22 grud. - środa  -    1) + Barbara Tokarczyk  2)  + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu .   

23 grud. - czwartek  1) + Barbara Tokarczyk 2) + Robert Pisarski od rodz. Mańko  

24 grud. -  piątek  - Wigilia  o godz. 8 00. + Anna + Franciszek    2) + Władysława Spólna o rodz. 

Maruszczaków.                               Godz. - 24 00. PASTERKA  - + Stanisław          

25 grud. - BOŻE NARODZENIE  O GODZ. 11 00.  1) + Robert Pisarski   2) + Jerzy Piech  

26 grud. - Szczepana - święto świętej Bożej Rodziny  - NIEDZIELA      

   godz. 8.00.   + O zdrowie i bł. Boże dla Mikołaja  godz. 11.00 + Szczepan Zięba,+ rodziców,  

   + Kazimierz Bieniek  

27. grud. Pon. -       1) + Barbara Tokarczyk 2) + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu.  

28. grud. Wtorek -  1) + Barbara Tokarczyk 2) O zdrowie i bł. Boże dla Zofi z okazji urodzin.  

29. grud. Środa -     1) O zdrowie i bł. Boże dla rodz. Mucha  2) + Czesława Krakowska   

30. grud. Czwartek - 1) + Czesława Krakowska od uczest. Pogrzebu 2)+Henryk, +Zofia + rodzice  

31. grud. Piątek -      1) + Władysława Spólna od sąsiadów Brzozowskich 2) W intencji Parafian  

1. Stycznia –N. Rok  - o godz. 8 00.   + Tadeusz Białek (gr.) o godz. 11 00. + Stanisław Krakowski  

2. Stycznia - niedziela - o godz. 8 00. + Tadeusz Białek(gr.)  o godz. 11 00. + Jerzy Piech  

 

     Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego  

(do użytku wewnętrznego) 
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