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"... Przywiązanie do ziemi często 

zmniejsza a nawet wygasza pragnienie 

rzeczy niebieskich ..." Myśli św. Jana 

Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 12  

Bóg zemsty czy miłosierny Ojciec? 

 Nie grzeszyć z lęku przed Bożą pomstą – jakże to częsty 

motyw. Czyż nie słuchaliśmy kazań o nierychliwym, lecz sprawie-

dliwym Bogu, który za nasze grzechy pomści się w swoim czasie? 

Tak, niczym nie różnimy się od tych mieszkańców Jerozolimy, 

przychodzących do Jezusa z pytaniem o sens morderstw Piłata  

i katastrofy budowlanej. Dlaczego zginęli ci właśnie, a nie inni, 

stojący tuż obok? Za jakie grzechy? Jezus cierpliwie i wytrwale, 

lecz przecież nie bez silnych emocji, tłumaczy, że nie tak działa 

Bóg. Gdyby tak było, czy ostałby się ktokolwiek z nas? Czy świat, 

z całym swoim okrucieństwem, grzechem, pierworodnym rozła-

mem nie powinien zapaść się w jednej chwili w niebyt? Tymcza-

sem trwa, bo On, Przedwieczny, wciąż wierzy w nasze nawróce-

nie. Panie Jezu, tyle razy spadł na mnie gniew namiestników, 

zawaliły się nade mną wieże mojej pychy. Nie pozwól mi nigdy 

zwątpić w dobroć Boga. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen.   
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Str. 2 Wśród Nas 

(na podstawie kroniki parafialnej i kroniki 

SP w Polanie) cz.1. 

Maj 1982. Ksiądz Stanisław Zasada przyjechał do Polany w poszukiwaniu kwatery dla siebie – przyszłego probosz-

cza polańskiego. 

15.06.1982. Dekret rewindykacyjny parafii Polana. „Parafia w Polanie ze względu na przejścia wojenne i powojenne 

od roku 1945 nie została obsadzona i była dotychczas obsługiwana przez duszpasterzy z Czarnej koło Ustrzyk. Para-

fię w Polanie przyjmuje w obsługę duszpasterską Towarzystwo Salezjańskie”. 

25.07.1982. „W imię Boże 25 lipca 1982 roku, roku jubileuszowego 600-lecia obecności cudownego obrazu Matki 

Bożej na Jasnej Górze, roku trwającego stanu wojennego - objąłem na Mszy św. o godz. 12.00 w kościele po cer-

kiewnym p.w. Przemienienia Pańskiego w obecności ks. Dyrektora z Przemyśla ks. Józefa Sularza i ks. Proboszcza  

z Czarnej ks. Jana Szpunara, który dotychczas kościół ten obsługiwał - zarządzał parafią w  Polanie. Do czasu wybu-

dowania plebanii muszę zamieszkiwać prywatnie. Dotychczas mieszkam u p. Baraniaków w jednym pokoiku na pod-

daszu”. 

26.09.1982.  ... odbyło się w kościele zebranie, na które przybyło około 100 parafian ... Na plac pod budowę [plebanii 

i kościoła] prawie jednogłośnie przyjęto działkę nr 12 stanowiącą własność p. Domańskiego, który gotów jest poda-

rować ją na rzecz kościoła. Wyłoniono Komitet Budowy, w skład którego weszli: Franciszek Łysyganicz – przewod-

niczący, Władysław Krakowski, Eugeniusz Krakowski, Marian Ścibor, Jan Konopka, Aniela Zatwarnicka, Teresa 

Zatwarnicka, Bronisława Oskorip 

1.03.1983. Państwo Saletnikowie mają duży dom. ...  Po dokonaniu drobnych wykończeń, adaptacji do moich po-

trzeb, niezbędnym umeblowaniu, 1 marca 1983 roku przeniosłem się. Mam teraz pokój sypialny, stołowy, kancelarię 

oraz podręczną kuchenkę, gdzie przygotowuję sobie śniadania i kolacje. Obiady jem u p. Krakowskiego Michała. 

Gotuje jego żona Józefa. 

26.03.1983. W sobotę 6 marca br. rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Trwały przez niedzielę, poniedziałek 

(dzień spowiedzi) i wtorek. Wygłosił je ks. Roman Marek z Przemyśla. Frekwencja wiernych była bardzo duża, także 

i do spowiedzi. 

13.06.1983. W poniedziałek 13 czerwca wyjechaliśmy o godz. 6.00 autokarem z pielgrzymką do Częstochowy. 

 Z Polany było 31 osób plus 6 z parafii Czarna. Po drodze zwiedzaliśmy Kraków. Do Częstochowy przyjechaliśmy 

wieczorem. Po Apelu Jasnogórskim udaliśmy się na nocleg w Domu Rekolekcyjnym przy ul. św. Barbary. Wtorek 

wypełniliśmy modlitwa wspólną i prywatną oraz zwiedzaniem Jasnej Góry. W środę o godz. 5.00 wyjechaliśmy  

z Częstochowy do Oświęcimia. Po przyjeździe odprawiliśmy, wraz z ks. Szpunarem Janem, proboszczem z Czarnej, 

który jechał drugim autokarem ze swoimi parafianami, Mszę św. koncelebrowaną w naszym kościele MB Wspomo-

życielki Wiernych z udziałem pielgrzymów. Po Mszy św. powitał wszystkich Delegat Generała ks. Augustyn Dzię-

dziel a następnie ks. Dyrektor zakładu Adam Śmigielski oprowadził wszystkich po warsztatach szkolnych i po zakła-

dzie, z wielkim wdziękiem i erudycją zapoznając wszystkich z życiem Zakładu Salezjańskiego. 

Ku zaskoczeniu wszystkich uczestników pielgrzymki zostaliśmy poczęstowani śniadaniem a potem odjechaliśmy do 

obozu w Oświęcimiu i Brzezince. W drodze powrotnej do Polany zatrzymaliśmy się w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Przejeżdżaliśmy przez Wadowice nie zatrzymując się. W Polanie byliśmy o godz. 22.30. Czas jazdy w jedną ni drugą 

stronę wypełnialiśmy śpiewem, modlitwą o różnego rodzaju żartem. Nastrój był bardzo dobry. Ludzie byli bardzo 

zadowoleni z pielgrzymki i prosili o podobną na przyszły rok. 16.06.1983. Dzień 16 czerwca był dniem przyjazdu 

Ojca św. Jana Pawła II do swojej ojczyzny. ... Mieszkańcy Polany przeżywali Jego pobyt uczestnicząc przez telewi-

zorami w centralnej uroczystości na Jasnej Górze a ponadto śledząc pielgrzymkę Ojca św. w migawkach telewizyj-

nych i transmisjach radiowych. Cdn.  



10 rad, jak przeżyć Wielki Post (ciąg dalszy) 

 

7. Post zrobił miejsce.  

 Zapełnij je modlitwą. Cisza to nie pustka. Wielki Post 

zaprasza nas, byśmy odsunęli od siebie sprawy, które 

nie są niezbędne, aby zrobić więcej miejsca Bogu i dru-

giemu człowiekowi. Poznański egzorcysta, ks. Leonard 

Poloch często powtarza, że jeśli będą momenty w ciągu 

dnia, kiedy my niczym szczególnym się nie zajmiemy, 

wówczas zajmie nas demon (por. Łk 11,24-26).  

Joel Block, znany amerykański psycholog napisał całą 

książkę o tym, że poświęcając 15 minut dziennie na 

uważną i pełną miłości rozmowę z drugim człowie-

kiem, można rozwijać trwałą więź. Relacja to nie even-

ty. Relacja to nie zrywy. Relacja to wierność. Jeśli do 

tej pory nie modliłeś się codziennie z Pismem Świętym 

– zacznij od 10 minut każdego dnia.  Możesz zagłębić 

się w czytania mszalne z dnia albo wybrać sobie np 

Księgę Hioba. 10 minut. Nie więcej, ale wiernie. Choć-

by nie wiem co się działo. Choćbyś był nie wiem jak 

zmęczony. 10 minut, nie więcej. Niech Ci to najpierw 

wejdzie w krew. Jeśli zaczniesz od 20-30 minut, znie-

chęcisz się całkowicie przy pierwszych oschłości ach.  

Jeśli modlisz się już codziennie z Biblią – dodaj te dzie-

sięć minut do czasu, który spędzasz z Bogiem. Możesz 

opowiadać sobie fragment, który przeczytałeś, tak jak w 

dojrzałej relacji kiedy druga osoba parafrazuje to, co 

usłyszała, żeby się upewnić, że dobrze zrozumiała. 

Znasz języki?  Przeczytaj te same fragmenty nie tylko 

po polsku. Powiedz Bogu co Cię porusza, a czego nie 

rozumiesz. Tak powstaje więź.  

8. Odklej się od siebie  

Jałmużna też ma boleć. Podobnie jest z ubraniami. Ła-

twiej oddać stare, przetarte niż te najlepsze, ulubione. 

Bóg oddał nam Swojego Syna – to, co miał najlepsze-

go. My też jesteśmy do tego zdolni. Wielki Post nie jest 

treningiem SAMOrozwoju  

Potępiony bogacz z ewangelicznej przypowieści nie 

zrobił nic złego. Żył na swój sposób spełnionym ży-

ciem. On po prostu nie zauważył biednego Łazarza le-

żącego u jego bram.(por. Łk 16,19-31). On po prostu 

się nie rozejrzał.  

W życiu [bogacza] nie było miejsca dla Boga, bo jego 

jedynym bogiem był on sam (…) Choć dla bogacza 

[Łazarz] jest jakby niewidoczny, to dla nas staje się 

znany i niemal bliski, staje się (…) darem, bezcennym 

bogactwem, istotą chcianą, kochaną, zapamiętaną przez 

Boga” Orędzie Papieża Franciszka na Wielki Post 2017 

Masz jeszcze miejsce na swojej kartce papieru? Zrób 

dwie listy: Wypisz najważniejsze dla Ciebie osoby,  

a następnie ludzi, w pracy, w domu czy w sklepie, któ-

rzy otaczają cię na co dzień…  

Gotowe? Czy przyłapałeś się na tym, że nie znasz 

wszystkich imion osób z drugiej listy? Może trzeba to 

nadrobić. Oni wszyscy mają na imię Łazarz.Zainteresuj 

się nimi. Czy sąsiadce ma kto zrobić zakupy? Czy kole-

żanka, samotna matka daje sobie radę z dziećmi? Czy 

ekspedientka w sklepie nie chodzi smutna? Wiem, mo-

żesz nie mieć odwagi i siły na to wszystko. Ja nie zaw-

sze mam. Ale ciepłym “Dzień dobry” i uśmiechem  

z głębi duszy zrobisz cuda.  

 9. Inwestuj w ilość, nie w jakość  

Miarą sukcesu Wielkiego Postu nie jest ilość poboż-

nych praktyk, jakie zdołasz podjąć przez 40 dni. Jakość, 

jakość i jeszcze raz jakość. Może zamiast pobiec rano 

na mszę, a stamtąd sprintem do pracy, pójdź wieczorem 

lub innego dnia na Eucharystię lub drogę krzyżową. 

Przyjdź 15-20 minut wcześniej. Wycisz się.  Zgłoś się 

do niesienia krzyża albo świec. Bądź tam cały. Jezus 

zbawił Cię całym sobą i pragnie całego Ciebie. 

10. Nie przestrasz się pokusy i upadku 

Miarą sukcesu Wielkiego Postu nie jest także liczba 

popełnianych grzechów. Pokora, pokora i jeszcze raz 

pokora. Upadłeś. znowu upadłeś. Czy te postanowienia 

mają sens? Mają. Skoro upadłeś, to nie grozi ci pycha,  

i myślenie, że oto o własnych siłach osiągasz duchowe 

wyżyny.(por. 2 Kor 12,7). Miłość jest wysiłkiem i wy-

trwałością.      Maciej Małaj  

 

Str. 3 Rok XXX 2022, nr. 12  



1. Trwamy w okresie pokuty i nawrócenia. Dziś słyszymy słowa Zbawiciela: „Nawracajcie się, bliskie jest króle-

stwo niebieskie”. Bóg daje nam czas na wydawanie owoców nawrócenia - nie marnujmy go. W modlitwach pa-

miętamy o narodzie Ukrainy. Dziś spotkanie przedstawicieli grup parafialnych w związku z 40 leciem Parafii.   

2. W czwartek, 24 marca Msza św. z prośbami i  do Maryi Wspomożycielki Wiernych. W tym dniu także przypa-

da Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy narażając 

własne życie, spieszyli z pomocą potrzebującym.  

3. W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. Wzywając orę-

downictwa Maryi, polecajmy Bogu każde poczęte dziecko. W tym dniu łącząc się Papieżem Franciszkiem zawie-

rzymy Niepokalanemu sercu Maryi narody Ukrainy i Rosji.    

4. Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek  po Mszy św. o godz. 17 00. Będą prowadzić Róże Żywego Różańca.  

5. W sobotę, 26 marca, w liturgii przypada wspomnienie Dobrego Łotra. Patron więźniów oraz pokutujących  

i nawróconych grzeszników.   

6. W dniach 8-10 kwietnia - odbędą się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne - słowo Boże będzie głosił Oj-

ciec Bogusława Żyro, Misjonarz. W naszej świątyni spowiedź jest codziennie przed każdą Mszą Świętą.  

7. Ostatnio została przekazana ofiara 300 zł jako pomoc dla Ukrainy. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele 

inwestycyjne. Dziękuję za ofiary składane na rzecz Parafii: na sprzątanie świątyni, na kwiaty do Bożego Grobu 

i na tacę „ Bóg zapłać”  

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy trwania przy Chrystusie i pomnażania Bożych da-

rów oraz wydawania błogosławionych owoców nawrócenia.  

      Intencje Mszy Świętych 

20 Marzec -  NIEDZIELA            godz. 8 00. + Robert Pisarski (gr.)        

 godz. 1100. W intencji członków Róży Różańcowej      2) W intencji ks. Józefa z okazji imienin.   

 

21 Marzec  - Poniedz.     1) + Robert Pisarski (gr.)    2) + Bogdan w dniu imienin   

22 Marzec - Wtorek        1) + Robert Pisarski (gr.)    2) + Franciszek Krakowski od Majewskich  

23 Marzec - środa           1) + Robert Pisarski (gr.)    2) + Adela Łukasz   

24  Marzec - czwartek    1) + Robert Pisarski (gr.)     2) + Zbigniew Filipczak od przyjaciół z Polany    

25 Marzec  - Uroczystość Zwiastowania Najśw. Maryi Panny - 1) + Robert Pisarski (gr.)  2) + Katarzyna Pisarska     

26 Marzec  -  Sobota     1) + Robert Pisarski (gr.)      2) + Franciszek Krakowski od uczest. pogrzebu  

 

27 Marzec -  NIEDZIELA     godz. 8 00. + Robert Pisarski (gr.)       

  godz. 11 00.  O zdrowie, bł. Boże i opiekę Maryi Wspomożycielki Wiernych dla Stefanii z okazji 75 urodzin.   
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