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"... Kto nie przystępuje do Komunii Św. z 

sercem wolnym od upodobań i nie rzuca 

się z ufnością dziecka w ramiona Jezusa, 

nie wyda owoców, które jak wiemy z 

teologii są darem Komunii Św. ..."  

Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 2  

Tajemnica chrztu Jezusa 

 W starożytnym Izraelu funkcjonowało powiedzenie, które zro-

zumiałe było jedynie dla osób z tamtego kręgu kulturowego. Otóż gdy 

młody mężczyzna poznawał kobietę, z którą chciał się ożenić, mówił 

swoim rodzicom, bliskim i znajomym, że „znalazł wreszcie sandały na 

swoje stopy”. Wszyscy rozumieli, że znalazł kogoś, z kim mógłby pójść 

na koniec świata. Dziś w Ewangelii Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: Nie 

jestem godny rozwiązać Mu rzemyka u sandałów. Przedstawia więc 

Zbawiciela – używając obrazu sandałów – jako oblubieńca, pana młode-

go, gotowego poślubić ukochaną i pielgrzymować z nią po ścieżkach 

codzienności. Tą oblubienicą jest Kościół, jest ludzkość, jest wreszcie 

moja dusza. Tajemnica chrztu Jezusa ujawnia nam Jego solidarność z 

nami, grzesznikami, i Jego wielką miłość, która każe pójść tam, gdzie 

idzie oblubienica.  

Panie Jezu, Ty patrzysz na mnie zakochanymi oczami oblubieńca. A Ja 

chcę być Twoją ukochaną duszą. I choć nie jestem godny zawiązać rze-

myka u Twoich sandałów, wierzę w Twoją miłosierną miłość, zanurza-

jąc się w tajemnicę mojego chrztu. Ty żyjesz i królujesz na wieki wie-

ków. Amen.   

Wojenny pamiętnik Włodzimierza 

Streńczaka.  Część 10. str. 2  
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Str. 2 Wśród Nas 

Wojenny pamiętnik Włodzimierza Streńczaka.  Część 10. 

Wspomniana w pamiętniku miejscowość Rehowot, gdzie odbywał się mecz piłki nożnej, to osada założona  

w Palestynie pod koniec XIX wieku przez żydowskich kolonistów z Warszawy. Włodzimierz Streńczak spotkał 

tam plutonowego Stanisława Bosaka, którego historia żołnierza tułacza była bardzo podobna do jego własnej. 

Bosak został aresztowany 5 kwietnia 1940 roku, więziony w Złoczowie w maju 1941, zesłany do łagru 

(„Siewwostłag”) w Kraju Chabarowskim, gdzie przebywał jeszcze w lutym 1942 roku. Po zwolnieniu 

 i ewakuacji na Bliski Wschód służył w Armii Andersa w 3. Dywizji Strzelców Karpackich, 3. batalion ckm.  

Został odznaczony Krzyżem Walecznych. 

W dniu 5 - 9 chorowałem na papataczi, [to kilkudniowa pustynna grypa, wspominają ją wszyscy polscy żołnie-

rze służący na Bliskim Wschodzie]. W dniu 10 VII 1942 r. kąpałem się w Morzu Śródziemnym. Po raz drugi 

kąpałem się w dniu 12 VII br. W dniu 23 VII 1942 zwiedzałem bazylikę Grobu Chrystusowego w Jerozolimie. 

Kąpałem się w Morzu Martwem, w którym się można ułożyć, [duże zasolenie sprawia, że ciało samoczynnie 

unosi się na powierzchni wody]. W dniu 24 VII 1942 r. zwiedzałem portowe miasto Gaza. W dniu  

18 VIII 1942 wyjazd na poligon pod granicę egipską. Powrót z poligonu 22 VIII 1942 r. W dniu 18 IX 1942 wy-

jazd na strzelanie w okolice Morza Martwego. Powrót 19 IX 1942 r. Wyjazd z miejsca postoju 21 IX 1942 r. 

Przyjazd do portu Suez [nad Morzem Czerwonym] 22 IX 1942, tu załadowani na statek i odjazd tegoż samego 

dnia. Przyjazd do portu Aden [w Jemenie] 28 IX 1942. Tu zaopatrzono statek „Karoa” w wodę i odjazd 29 IX 

1942. Przyjazd do portu [Basra w Iraku] w zatoce Tygrysu [Zatoka Perska u ujścia Tygrysu] 7 X 1942. Jazda 

pociągiem do nowego miejsca postoju 8 i 9 X 1942 r. Przejazd przez miasto Bagdad 10 X b.r., przybycie do 

obozu 11 X b.r. - miejscowość Kiselrybat [Quizil Ribat w Iraku]. Tu kąpaliśmy się w rzece N. [Dijala]. 

W dniu 3 XI 1942 r. otrzymałem urlop celem odszukania rodziny i tegoż dnia wyjechałem do Teheranu. Prze-

jazd przez miejscowość Chanakin [w Iraku], Kermanszah [w Iranie], Kazwin i Teheran. W Teheranie pobyt do 

dnia 12 XI b.r. tu spotkałem się Paluchem i jego rodziną oraz z żoną Zygielhaima Michała – Jadwigą i jego pa-

sierbicą Leonorą. W czasie pobytu dowiedziałem się od rodziny Palucha, że rodziny z powiatu leskiego zostały 

wywiezione do Kazachstanu, obłast Aktiubińsk rejon Chobdyński, miejscowości - tak zwane posiółki: Pialichor-

ka, Michajłówka, mężowie zaufania Kwasizur lub Zbigniewicz. Co do swej rodziny nic szczególnego się nie 

dowiedziałem. 

Włodzimierz Streńczak szukał informacji o swojej rodzinie w Teheranie, gdyż był to ważny punkt przejściowy 

dla Polaków, którym udało się opuścić Rosję Sowiecką. Na polskim cmentarzu w Teheranie pochowano blisko 

dwa tysiące osób, wojskowych i cywili, którzy byli tak wycieńczeni i schorowani po pobycie w Rosji, że pomimo 

dobrej opieki medycznej nie udało się ich uratować. Wymieniony w pamiętniku Paluch to prawdopodobnie 

Franciszek Paluch z Leska, który przebywał w sowieckim więzieniu w Samborze. Aresztowany  

10 listopada 1939 roku, skazany 29 marca 1941 i zesłany do łagru na dalekiej północy: Siewpieczłag w Repu-

blice Autonomicznej Komi. 

Odjazd z Teheranu 12 XI 1942. Przejazd przez Kazwin, Hamadan, Kermanszah, Chanakin, do m.p. dnia  

16 XI 1942. Odjazd ze starego miejsca postoju Kiselrybat na nowe m.p. koło Chanakinu 21 XI 1942 jako dywi-

zjon manewracyjny przy centrum wyszkolenia. Dnia 23 XI 1942 spotkałem się ze znajomymi: byłym policjan-

tem Łopatą i Drozdem, którzy pełnią służbę wartowniczą przy magazynie armii. Dnia 15 I 1943 był u mnie Pa-

ter wraz Stanisławem Matuszem byłym przodownikiem Policji Państwowej ze Lwowa. 26 I 1943 spotkałem się 

z Lipińskim z Lutowisk.   Cdn. oprac. WS 



      

   CHRZEST JEZUSA  

 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jor-

dan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 

Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja po-

trzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 

mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, 

bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus 

został ochrzczony, natychmiast wyszedł 

z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał 

Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę 

i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mó-

wił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie. (Mt 3, 13–17).  

 Od swojego chrztu Jezus rozpoczyna 

wypełnianie misji Proroka i Mesjasza. 

Jak dla całego Kościoła Zesłanie Ducha Świę-

tego było momentem, od którego rozpoczęła 

się jego działalność, tak dla Chrystusa tym wy-

darzeniem był Jego chrzest w Jordanie. 

 Chrzest Jezusa to jakby pierwsze Zielone 

Świątki. W czasie swojego chrztu Chrystus 

otrzymuje pełnię Ducha Świętego. Otrzymuje 

potwierdzenie swojego Boskiego synostwa 

i swojego wybrania przez Ojca.  

 Do mieszkańców Nazaretu Jezus będzie 

mówił z mocą: Duch Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił 

wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uci-

śnionych odsyłał wolnymi (Łk 4, 18).  

 Kościół od samego początku w swoim 

nauczaniu przywiązywał ogromną wagę do 

chrztu Jezusa w Jordanie, widział w nim bo-

wiem pierwowzór sakramentu chrztu.   

 Najstarsze dzieła sztuki przedstawiają 

scenę chrztu Jezusa w Jordanie w sposób bar-

dzo prosty, bez żadnego przepychu 

i ceremoniału. Wielkie wydarzenia duchowe 

rozgrywają się zazwyczaj z dużą prostotą.   

 Tłumy ludzi otaczają Jana Chrzciciela. 

Cierpliwie oczekują na jego chrzest. Do tłumu 

dyskretnie dołącza się Jezus. Staje pomiędzy 

grzesznikami, którzy chcą wyznać swoje winy 

i słabości przed Janem. W ten sposób Jezus 

upodabnia się do grzesznego ludu. Przyjmuje 

bowiem na siebie wszystkie jego grzechy, choć 

sam żadnego grzechu nie popełnił. I to właśnie 

czyni Go podobnym do nas we wszystkim, 

oprócz naszych grzechów. Ale Jan Chrzciciel, 

podobnie jak Symeon w Świątyni Jerozolim-

skiej, za natchnieniem Ducha rozpoznaje jed-

nak w Jezusie Mesjasza. Spontanicznie prote-

stuje. To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie? Ale Chrystus wyjaśnia 

i uspokaja swego Poprzednika: Pozwól teraz, 

bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe.  

 Jan Chrzciciel w swej pokorze nie broni 

się dalej i posłusznie chrzci Jezusa wodą. Oj-

ciec wypowiada nad swoim Synem: Ten jest 

mój Syn umiłowany, w którym mam upodoba-

nie. Doniosłość chrztu Jezusa objawia nam do-

niosłość naszego chrztu, który jest pierwszym 

darem, jaki Kościół nam ofiarował.  
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1. Dziś w liturgii święto Chrztu Pańskiego. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament 

chrztu świętego. Chrzest Janowy był zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostali-

śmy złączeni z Chrystusem i włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności 

za naszych rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, aby-

śmy mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego.  

2. Dziś kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy tradycyjnie można śpiewać do  

   2 lutego po zakończonej liturgii mszalnej.  

3. Msza kolędowa dla mieszkańców od p. Krzysztofa Kani do wszystkich mieszkańców Polany Dol-

nej 12 stycznia w środę o godz. 17 00. Zapisy na kolędę   do domu do poniedziałku 10 stycznia.   

4. W następną sobotę i niedzielę ze śpiewem kolęd po naszej parafii będzie chodził Chór parafialny. 

Będą rozdawane cegiełki i zbierane ofiary na remont wejścia do Kościoła.  

5. Wszystkim parafianom i gościom za ofiary na sprzątanie Kościoła, za ofiary na tacę i do skarbonki 

oraz za ofiary kolędowe serdecznie dziękuję - Bóg Zapłać. W związku z remontem wejścia do Kościo-

ła zostały wydrukowane cegiełki - ofiary do końca kwietnia prosimy składać w kopertach na tacę lub 

na konto parafialne z dopisem „remont wejścia”.    

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask oraz wzrastania 

w wierze, nadziei i miłości.  

     Intencje Mszy Świętych 

 9 stycznia  - niedziela  godz. 8.00. + Tadeusz Białek (gr.)   2)+Władysław Podraza—9 rocz. śm.  

  godz. 11.00   O zdrowie i bł. Boże dla Parafian - msza św. Kolędowa.  

10 stycznia - Poniedz. 1) + Tadeusz Białek (gr.)  2) + Robert Pisarski od Bieńkowskich          

11 stycznia - Wtorek   1) + Tadeusz Białek (gr.)  2) + Stanisław  3+Albina Bęben .  

12 stycznia - środa  -   1) + Robert Pisarski od klasy VII.  Urszuli, Anny Pisarskiej.  

                      2) O zdrowie i bł. Boże dla Parafian - msza św. Kolędowa.  

13 stycznia - czwartek  1) + Tadeusz Białek (gr.)   2)+Czesława Krakowska od Pawła Kirejczyk  

14. stycznia - Piątek   1) + Tadeusz Białek (gr.)  2) + Robert Pisarski od chrzestnej           

15. stycznia -  Sobota 1) + Tadeusz Białek (gr.)  2)  + Robert Pisarski od  Myślińskich  

 16 - Stycznia NIEDZIELA      

      godz. 8 00.   + Tadeusz Białek (gr.)   

godz. 11 00. + z rodziny Mańko, + Anastazja, Jan, + Józefa (k) + Stanisław Sidorski , + Józefa (k)   

     

     Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego 

w Polanie   

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE -  9 Styczeń 2021 r. .        

Zespół redakcyjny:  

ks. Marek Rusek,  Hanna Myślińska,  

Karolina i Witold  Smoleńscy, Daniel Mikrut  

Skład i oprawa graficzna: ks. Marek Rusek. 

38 - 709 Polana 26 

polana@sdb.krakow.pl 

https:/polana.sdb.org.pl/ 


