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Daj szansę Bogu, by mógł zadziałać
Gdyby w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele bogatych
i zapobiegliwych ludzi, którym nigdy niczego nie zabrakło, Jezus
nie mógłby uczynić swojego pierwszego cudu. Gdyby zabrakło tej
jednej osoby o sercu czystym jak serce dziecka, gotowej poprosić

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie
(do użytku wewnętrznego)

o niemożliwe, Jezus nie uczyniłby cudu. Gdyby słudzy, zamiast
natychmiastowego i całkowitego posłuszeństwa, odmówili napełnienia naczyń wodą albo wypełnili je tylko do połowy, Jezus miałby związane ręce. Ubóstwo pary młodej, czyste serce Matki Bożej
i posłuszeństwo sług sprawiły, że cud w Kanie się wydarzył. Bóg
miał szansę zadziałać.
Panie Jezu, Ty na weselu w Kanie Galilejskiej pokazałeś,
jak łatwo radość może zamienić się w smutek, a sytość – w głód.
Bądź moim największym weselem, bo żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.

Wojenny pamiętnik Włodzimierza
Streńczaka. Część 11 str. 2
Zaproszenie na wspólne kolędowanie z Chórem z Przemyśla i na Jasełka

"... Staraj się zawsze zmniejszać liczbę
nieprzyjaciół, a pomnażać przyjaciół i
czynić wszystkich przyjaciółmi Jezusa
Chrystusa ..." Myśli św. Jana Bosko
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Pamiętnik Włodzimierza Streńczaka.Część 11.

Wśród Nas
go. WALKI NA LINII GUSTAWA. Przyjazd do batalio-

KURDYSTAN. [Wojsko Polskie, szkoląc się w Iraku w nu do m.p. Frosolone 19 lutego. Odjazd na stanowilatach 1942-1943, jednocześnie ochraniało irackie sko koło Rionero Sannitico 22 II 1944 r. Pobyt na
ropociągi przed proniemiecką partyzantką kurdyjską, froncie koło miasteczka Rionero od 22 II - 10 IV 1944
fortyfikowano także górskie przełęcze na granicy z r. W tym czasie i w tej miejscowości było zimno i
Iranem wobec postępów niemieckiej ofensywy na śnieg dość obfity, pod koniec śnieg stajał i nastała
Kaukazie].

wiosna. Gdy już warunki klimatyczne były możliwe

9 II 1943 wyjazd z m.p. Chanakin, do nowego miejsca przeniesiono nas na inny odcinek do miejscowości
postoju. 10 lutego pobyt w Bagdadzie. 11 lutego Capracotta, gdzie teren jest wysokogórski ponad
1943 przyjazd na m.p. Quiyara [koło Mosulu w irac- 1450 m, tu zastałem miasteczko zniszczone przez
kim Kurdystanie]. Odjazd z Quiyara na nowe m.p. Niemców, grubą warstwę śniegu i ogromne zaspy
koło Altun Kupri [nad rzeką Mały Zab] 1 V 1943 r. Wy- śnieżne. Mieszkałem w domu Pawła Carnevale. Pojazd na odpoczynek w góry do miejscowości Rawan- byt w Capracocie od 12 – 24 IV 1944.
diz dnia 12 sierpnia. Odjazd z odpoczynku 19 Wyjazd pod Cassino 25 IV 1944. Tu okolica i krajosierpnia.

braz piękny. Klimat bardzo łagodny i sprzyjający.

W DRODZE NA FRONT WŁOSKI. Odjazd z m.p. [w Przez kilka dni trwało przygotowanie do ofensywy,
Iraku] dnia 25 sierpnia do Palestyny. Przyjazd do Pa- dnia 10 V 1944 zachorowałem na malarię i odjechalestyny do m.p. obozu El-Khassa [koło Gedery] dnia łem do szpitala Nr 3 koło Taranto. W szpitalu przeby1 IX 1943. Tu zostałem powiadomiony przez P.C.K., łem od 14 – 25 V 1944. Ze szpitala zostałem odesłany
że żona i dwoje dzieci są w Rosji, zaś syn Zdzisław do 7 Dywizji Piechoty i [tu] pozostaję; dnia 1 VII 1944
jest wojsku lecz dokładnego adresu rodziny w Rosji otrzymałem urlop wypoczynkowy do obozu wypoi syna nie otrzymałem. Zwróciłem się do Delegatury czynkowego koło Bari nad Morzem Adriatyckim. Po
P.C.K. w Teheranie by podano mi dokładny adres przybyciu do 7 D.P. spotkałem się ze Stefanem Olejrodziny i syna. 9 XI 1943 otrzymałem adres żony w nikiem z Przedmieścia Dolnego [Jarosławia], z któRosji, który jest następujący: Związek Sowiecki, ob- rym spędzam wolne chwile do zajęć.
łast Atiubinsk-aja, rejon Chobdyński, posiołek Czer- NA FRONCIE ADRIATYCKIM, LINIA GOTÓW. Dnia 1
kurski. W Komendzie Uzupełnień Nr. 3 dowiedziałem VII 1944 r. odjechałem na front do miejscowości
się, że syn jest wojsku i wyjechał do Anglii. W pierw- Montignano rejon Senigallia tu, Wojewódzki Jerzy,
szych dniach grudnia 1943, otrzymałem depeszę a Kostiuk Jerzy [kpr. pchor. ur. 1923 we Lwowie],
parę dni później listy od Tadka Lichońskiego z Lon- pchor. Komorowski i Przybylski [Bronisław ur. 1921]
dynu [ppor. Tadeusz Lichoński, syn Jana ur. w 1920 wyskoczyli na minie. Pchor. Wychrysta zabity i por. w Jarosławiu]. Wyjazd z Palestyny do Egiptu. Przy- chowany na cmentarzu w Montignano, również i
jazd do Egiptu miejscowość Quassasin. Dnia 1 XII bombardier Paszkowski tam zabity i pochowany.
zwiedzałem piramidy, groby faraonów, meczet Oma- [Tadeusz Wychrysta ur. 1.02.1920 w Tarnopolu, zgira i ogród zoologiczny w Egipcie. Dnia 14 XII wyjazd nął 26.07.1944, Wincenty Paszkowski ur. 03.03.1915
z Egiptu do Włoch. 17 XII odjazd statkiem z portu Su- Dołhe pow. Sarny, zginął 15.08.1944. Dziś ich groby
ez.

są na polskim cmentarzu w Loreto.] Po przełamaniu

NA ZIEMI WŁOSKIEJ. 22 grudnia przyjazd do portu Linii Gotów przed Rimini, odjazd na odpoczynek dnia
Taranto [pol. Tarent, w regionie Apulia] we Wło- 8 IX 1944 r. do miejscowości Porto Civitanova. W
szech. W miesiącu styczniu 1944 roku otrzymałem czasie odpoczynku spotkałem się z Kukurowskim
pierwszy list od syna Zdziśka. 9 II 1944 przybyłem do Franciszkiem mieszkającym w Lutowiskach. Po odszpitala w Barletta [nad Adriatykiem] jako chory na poczynku odjazd na front w dniu 17 X 1944 do środgrypę. Odjazd ze szpitala 12 II 1944. Przyjazd do Fog- kowych Apenin.
gia do „transit camp” 13 lutego. Odjazd dnia 18 lute- Cdn. oprac. WS
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY
wszystkich mieszkańców Polany
na wspólne kolędowanie
22.01. w sobotę będziemy gościć chór parafialny z Lipowicy – Przemyśl z ks.
Damianem Kempą.
O godz. 15.00. odprawiona zostanie Msza Św. po której w świetlicy wiejskiej
odbędą się :
- koncert kolęd w wykonaniu gości
- przedstawienie Jasełek w wykonaniu uczniów z Polany
- wspólny poczęstunek
Serdecznie zapraszają:
Ks. Proboszcz oraz Szkoła Podstawowa w Polanie

Jasełka to nazwa widowiska, przedstawienia o Bożym Narodzeniu. Zapoczątkowane zostały one przez średniowiecznych franciszkanów. Do jasełek zalicza się
m.in. organizowany co roku Orszak Trzech.
Jasełka odbywają się co roku tuż przed Bożym Narodzeniem i w okresie Bożego
Narodzenia. Organizowane są w kościołach, szkołach, przedszkolach, domach
kultury. Mają postać przedstawień teatralnych, koncertów, a nawet pokazów
tanecznych. Największe jasełka świata – Orszak Trzech Króli to pochód ulicami
miast, w czasie którego korowód zatrzymuje się co jakiś czas przy stacjach, które przybliżają historię narodzenia Jezusa Chrystusa. W drodze śpiewane są natomiast kolędy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 16 Styczeń 2021 r. .
1. Dziś druga niedziela okresu zwykłego - przypomina nam o tym zielony kolor szat. Dziś w świetli-

cy „słodka Niedziela” - aby wspomóc naszą szkołę zapraszamy na ciasto i kawę.
2. Jutro, 17 stycznia, obchodzony jest Dzień Judaizmu.
3. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
4. W piątek, 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w sobotę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym
wypraszajmy obfitość Bożego błogosławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego.
5. W Piątek 21 stycznia po Mszy Św. o godz. 17.00- różaniec z nabożeństwem do Św. Charbela.
6. W sobotę 22 stycznia przyjedzie do nas Chór z Przemyśla. W programie o godz. 15.00. - Msza

Św., koncert kolęd i Jasełka w wykonaniu uczniów z naszej szkoły w Świetlicy.
7. W tym tygodni odeszli do Pana + Franciszek Krakowski, + Katarzyna Pisarska. Dobry Jezu, a
nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie…
8. Zakończyliśmy Msze Św. Kolędowe. Dziękujemy mieszkańcom za wspólną modlitwę, za ofiary
złożone z tej okazji - serdeczne Bóg Zapłać.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych łask oraz wzrastania w wierze, nadziei i miłości.

Intencje Mszy Świętych
16 stycznia -

niedziela

godz. 8.00. + Tadeusz Białek (gr.)

godz. 11.00 + rodz. Mańko, + Anastazja, +Jan, + Józefę (k) + Stanisław Sidorski, + Józefę (K)
17 stycznia - Poniedz. 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) + Robert Pisarski od rodz. Zatwarnickich
18 stycznia - Wtorek 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) O zdrowie i zgodę w rodzinie
19 stycznia - środa - 1) +Tadeusz Białek (gr.)
2) + Paweł, Piotr Jach, +Filomena, + Bronisław, + Marian Hacek
20 stycznia - czwartek 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2)+Weronika
21 stycznia - Piątek 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) O uzdrowienie Pawła za wstaw. Św. Charbela

22 stycznia - Sobota 1) + Tadeusz Białek (gr.) 2) + Maria Plich, + Barbara Marciak
o godz. 15 00. Msza Św. z Chórem z Przemyśla - za Parafian

23 Stycznia NIEDZIELA
godz. 8 00. + Tadeusz Białek (gr.)
godz. 11 00. 1) + Renata Laskowska
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2) + Władysława Spólna od Róży św. Józefa
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