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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. 14  

Jezus umie spojrzeć w serce 

 W dzisiejszej Ewangelii stoimy na granicy ciemności 

i światła. Oto kończy się noc i z nastaniem świtu do Jezusa zostaje 

przyprowadzona pewna kobieta, której życie utonęło w grzechu. 

Spotkanie nie przypomina spowiedzi: nie został spełniony żaden 

jej warunek. Nawet nie można mówić o dobrowolności, bo  

tę biedną kobietę przywleczono przed oblicze Jezusa wbrew jej 

woli. Tymczasem otrzymuje ona rozgrzeszenie; nawet bez wyzna-

nia win, bez uderzenia się w piersi. Dzieje się tak, bo Jezus umiał 

spojrzeć w jej serce; bo ta kobieta była dla Niego dowodem, że 

nikt nie jest szczęśliwy w grzechu. Postanowił ją uszczęśliwić, tak 

jak chce uszczęśliwić każdego z nas, gdy złamani przychodzimy 

do Niego prosić o miłosierdzie.  

 Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci, że każdego dnia jesteś 

gotów spotkać się ze mną i powiedzieć mi: Idź, lecz odtąd już nie 

grzesz. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.   

 

40 - lecie Parafii - część - 3 str. 2  

Rekolekcje Wielkopostne - str. 3  



Str. 2 Wśród Nas 

(na podstawie kroniki parafialnej i kroniki SP w 

Polanie) cz.3 

21.01.1984. Ponieważ dzieci dość licznie korzystają  

z biblioteki publicznej w Polanie, postanowiłem otworzyć 

u siebie z posiadanych książek bibliotekę parafialną. Zro-

biłem to 21 stycznia. Na razie zawiera 61 książek. Wśród 

nich znajdują się książki o treści religijnej dla dzieci 

 i starszych, albumy z Ziemi Świętej i Rzymu, o Ojcu św., 

o św. Janie Bosko, Dominiku Savio i inne. W pierwszy 

dzień przyszło wypożyczyć książki 6 dzieci, w tym dwoje 

brało jeszcze dla swoich rodziców wybrane przez nich 

tytuły, bo w poprzednią niedzielę prezentowałem pokrót-

ce każdą z nich. 

29.01.1984. W tym roku świętowaliśmy w niedzielę 29 

stycznia po raz pierwszy uroczystość odpustową ku czci 

św. Jana Bosko. Sumę z bogatą jak na nasze możliwości 

oprawą liturgiczną odprawił ks. Andrzej Szpak z Przemy-

śla, a kazanie ja wygłosiłem. Naszą uroczystość uświetnił 

także swoją obecnością ks. dziekan Julian Jakieła  

z Ustrzyk Dolnych. Po sumie odbył się konkurs z wiado-

mości o św. Janie Bosko na podstawie książki „Spełniony 

sen”, którą czytałem podczas nabożeństw różańcowych  

w październiku. 

28.02.1984. W dniu 28 lutego 1984 roku o godz. 12.00 w 

Państwowym Biurze Notarialnym w Ustrzykach Dolnych 

został podpisany i przekazany mi Akt Notarialny o naby-

ciu w wieczyste użytkowanie przez parafię w Polanie 

gruntów o pow. 27 arów, na których będzie budowana 

plebania i punkt katechetyczny. 

27.03.1984. Następny, równie ważny, krok naprzód to 

decyzja z Urzędu Gminy w Czarnej zawierająca zezwole-

nie na budowę, którą otrzymałem 27 marca 1984 roku. 

24.04.1984. ... w dzień poświęcony wspomnieniu MB 

Wspomożenia Wiernych, – rozpoczęliśmy kopanie funda-

mentów najpierw pod plebanię, a potem pod dom mło-

dzieżowy. 

9.06.1984. W sobotę 9 czerwca został wylany pierwszy 

strop, a 21 drugi. Roboty posuwają się w szybkim tempie 

naprzód dzięki pomocy mieszkańców wsi. W niedzielę 

wyczytuję nazwiskami ludzi dom po domu kolejno  

do roboty przy budowie, a także do przygotowy-

wania posiłków dla czterech murarzy trzy razy 

dziennie. Bardzo rzadko zdarza się, by ktoś nie przyszedł. 

Budujące jest to, że do pracy zgłasza się młodzież  

z ośrodków wypoczynkowych z nad zalewu jak np. stu-

denci medycyny ze Śląska, którzy przez kilka dni praco-

wali, czy młodzież z Warszawy przebywająca u p. Ko-

nopki Jana, a także klerycy z Warszawskiego Seminarium 

Duchownego przebywający na wczasach w Polanie i har-

cerze biwakujący u p. Lupy Ksawerego. 

5.08.1984. W niedzielę 5 sierpnia odbył się odpust para-

fialny Przemienienia Pańskiego. Sumę odpustową odpra-

wił ks. Inspektor Józef Kurowski a kazanie wygłosił ks. 

Jan Palusiński z Krakowa. Uczestniczyło bardzo dużo 

ludzi, zwłaszcza wczasowiczów, turystów i harcerzy  

z miejscowej stanicy. 

8.09.1984. W święto Narodzenia N.M.P. 8 września od-

były się dożynki parafialne. Na Mszy św. o godz. 12.00 

poświęciłem piękny wieniec dożynkowy a następnie przy 

wtórze miejscowego zespołu muzycznego przenieśliśmy 

go do świetlicy, gdzie odbyła się następnie zabawa ta-

neczna. Przed drzwiami świetlicy byłem witany przez  

p. Krakowską Józefę i p. Ścibora Mariana chlebem i solą. 

12.09.1984. 12 września odbyła się w naszej parafii wizy-

tacja kanoniczna, którą przeprowadził w całym dekanacie 

biskup Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski. ... Po 

powitaniu przez dzieci, młodzież i starszych odprawił  

o godz. 18.00 Mszę św. i wygłosił homilię, a następnie 

udzielił Sakramentu Bierzmowania 35-ciu osobom. 

Po Mszy św. udaliśmy się do Czarnej na kolację. 

W październiku ukończona w stanie surowym plebania 

została pokryta blachą. Do pracy przystąpili teraz wyko-

nawcy wod.-kan.-co., a także tynkarz, który przed zimą 

zdążył ukończyć pomieszczenia na poddaszu. 

6.01.1985. Tradycyjnie 6 stycznia w święto Trzech Króli 

po Mszy św. o godz. 17.00 udaliśmy się do świetlicy na 

wspólny opłatek. 

Marzec 1985. Rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Mie-

czysław Bisior, katecheta z Czarnej. 

Kwiecień 1985. Zaraz po świętach przystąpili do pracy 

przy plebanii tynkarze, parkieciarze i malarze. Roboty 

posuwały się tym razem sprawnie. 



Rekolekcje wielkopostne – 2022r.  

głosi Ks. Bogusław Żero  

Piątek – 8 Kwietnia  

8 00. - spotkanie rekolekcyjne Klas od 4 do 8 

W Kościele  

11 00. – spotkanie rekolekcyjne – przedszkolaków 

i klas od  1 do 3 w szkole  

O godz. 18 00. Msza św. z nauką Po mszy św. – Droga Krzyżowa  

Sobota –  9 Kwietnia   

g. 16 45.  – wystawienie Najśw. Sakramentu – krótki rachunek - konferencja o spowiedzi  

o godz. 18 00. -  Msza św. z nauką   

Niedziela –  10 Kwietnia   

O godz. 8 00. – Msza św. z nauką  

O godz. 11 00. – Msza św. z nauką po Mszy św. Gorzkie Żale  
————————————————————————- 

 

NA REKOLEKCJE 
 

Przeszłość i przyszłość, między nimi teraz. 
Człowiek swych urodzin czasu nie wybiera, 

 
potem miejsca szuka dla siebie na ziemi. 
Los go ogranicza, ale… trochę zmieni. 

 
Najważniejsze jednak zawsze wybrać może: 

- z Bogiem drogę, albo… przeciw Tobie, Boże. 
 

W proch życie przemieni materię doczesną. 
Lżej temu, kto wierzy, w perspektywę wieczną, 

 
zadba więc za życia, o czystość swej duszy, 

broniąc NIEŚMIERTELNEJ od wiecznych katuszy. 
 
 

Str. 3 Rok XXX 2022, nr. 14  



1. Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Modlimy się, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Chrystusa, który 

oddał własne życie za zbawienie świata. Od dziś zgodnie z tradycją w kościołach zasłaniane są krzyże. Z racji 

Pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. Adoracja Najśw. Sakramentu i zmiana Tajemnic Różańcowych.  

2. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18 00. Po niej wy-

stawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa w intencji nowych powołań do służby w Kościele.  

3. W piątek rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Szczegółowy program w naszej gazetce. słowo Boże będzie 

głosił Ojciec Bogusław Żyro, Misjonarz.  

4. Najbliższa niedziela, 10 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspo-

minać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej.  

5. Tego dnia przypada także kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Będziemy modlić się za wszystkich, którzy 

zginęli pod Smoleńskim, aby miłosierny Bóg obdarzył ich udziałem w życiu wiecznym.  

6. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu składamy na tacę lub w zakrystii. Są rozprowadzane paschaliki wielkanocne 

i palmy jako pomoc dla Ukrainy. Dziękuję paniom z Osady za posprzątanie wokół Cerkwi.   

  

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów, radości oraz wzrastania  

w wierze i miłości ku Panu.   

        Intencje Mszy Świętych  

 

3 Kwietnia  -  NIEDZIELA            godz. 8 00. + Albina Bęben (gr.)       

godz. 1100. + Stanisław Torbiński, + z rodziny.   

 

4 Kwiecień - Poniedz.     1) + Albina Bęben (gr.)      2) + Robert Pisarski od uczest. Pogrzebu 

5 Kwiecień - Wtorek       1) + Albina Bęben (gr.)      2) + Franciszek Krakowski od Maruszczaków  

6 Kwiecień - środa          1) + Albina Bęben (gr.)      2) + Robert Pisarski od uczest. Pogrzebu  

7 Kwiecień - czwartek    1) + Albina Bęben (gr.)       2) + Marcin Grabaj od uczestników Pogrzebu 

8. Kwiecień  - Piątek       1) + Albina Bęben  (gr.)      2) + Robert Pisarski od uczest. Pogrzebu 

9 Kwiecień  -  Sobota      1) + Albina Bęben  (gr.)      2) + Franciszek Krakowski od uczest. Pogrzebu   

 

10 Kwietnia  -  NIEDZIELA     godz. 8 00.  + Stanisław Krakowski      

    godz. 11 00. 1) + Albina Bęben (gr.)    2) O pomyślne zdanie egzaminów dla syna i córki  

       

  

  

  

  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego 

w Polanie   

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE -  3 Kwietnia 2022 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/ 


