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Tylko nawrócony będę w stanie umacniać innych
Ewangelia, która ujawnia nam umęczone oblicze Jezusa Chrystusa, dziś rozbłysnęła szczególnie słowami wypowiedzianymi przez
Zbawiciela do Szymona Piotra: Modliłem się za ciebie, abyś nie
utracił swojej wiary. A ty, kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich

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

braci. Jakie to piękne doświadczyć, że Jezus Chrystus jest pierwszym modlącym się o moją wiarę. To On jest jej gwarantem, to
On pragnie bym wierzył – bardziej nawet niż ja tego pragnę. Jezus
Chrystus wie, że krzyż, który Go czeka, bardzo zgorszy serce Piotra, tak jak każdego z nas gorszy cierpienie, ból, doświadczenie
krzyża naszego życia. On wie, jak trudno wytrwać nam pod krzyżem, jak bardzo pragniemy uciec. On wie, że tu waży się sprawa
naszej wiary, i dlatego do swojej modlitwy o moją i twoją wiarę
dodaje jeszcze niezwykłe, pełne nadziei zdanie: Kiedy się nawrócisz, umacniaj twoich braci. Jedyny warunek nawracania innych,
umacniania ich w wierze, to moje osobiste nawrócenie.
Panie Jezu Chryste, nie pozwól mi upaść ani odejść spod
krzyża, nie pozwól mi zmarnować owoców Twojej męki ani za-

40 - lecie Parafii - część - 4 str.2
Kościelisko w Polanie – nasze dziedzictwo. - str. 3
Dlaczego Niedziela Palmowa jest
taka ważna?- str. 3
Triduum Paschalne - str. 4, 5

snąć, nie pozwól mi odstąpić od Ciebie. Ty żyjesz i królujesz na

wieki wieków. Amen. .

"... Musimy szukać sposobu jak zjednać
sobie ludzi i powiększyć grono przyjaciół
w czynieniu dobra. Albowiem naszym
obowiązkiem jest czynić wszystkim
dobrze ..." Myśli św. Jana Bosko
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ROK 82-2022 cz.4.
25.07.1985. Wreszcie przyszedł 25 lipca, w którym
przeprowadziłem się od pp. Saletników i zamieszkałem
w nowej plebanii. Upłynęły więc równe trzy lata, gdy
25 lipca 1982 roku przyjechałem do Polany i objąłem
stanowisko proboszcza. Nie miałem jeszcze wody bieżącej. Dzięki życzliwości nadleśniczego z Lutowisk,
podłączyłem się do wody przy pobliskim ZBL-u. Tymczasem ruszyły prace przy dokończeniu domu młodzieżowego. Jesienią zdążyliśmy pokryć blachą.

jako kościele dojazdowym z Czarnej, 11 lat temu. Od stycznia głoszę specjalne nauki, by ludzi uwrażliwić na to wielkie wydarzenie i przygotować duchowo. Misje rozpoczęliśmy w niedzielę 26 kwietnia. Prowadził je ks. Michał Józefczyk z
Tarnobrzega, kapłan diecezji przemyskiej. Jest to naprawdę mąż boży, jak go oceniają inni księża. Przekonałem się o tym osobiście i ludzie także. Nic dziwnego,
że frekwencja była niespotykana dotąd. Ludzie wszystkie dni misji traktowali jak jedno wielkie święto. U
spowiedzi byli wszyscy uczestniczący w misjach.
Punktem kulminacyjnym był dzień zakończenia misji 1
maja, z poświęceniem krzyża na placu dawnego kościoła i procesją do obecnego, gdzie został umieszczony na stałe. Przeżycia były ogromne, a na ile zmieniły
wewnętrznie ludzi to tylko sam Bóg wie.

Wrzesień 1985. Od nowego roku szkolnego katechizację prowadzę już w salce katechetycznej na plebanii. W
sąsiednim pomieszczeniu urządziłem bibliotekę i czytelnię. W chwili obecnej mam ponad 100 tytułów.
Głównie dzieci czytają na miejscu po katechezie oraz
wypożyczają do domów.
Wiosna 1986. Wiosną zostały postawione w domu
młodzieżowym piec kuchenny i ogrzewczy, a następnie
tynkarze rozpoczęli tynkowanie części dolnej, oraz położyli lastriko na schody do kaplicy. Po tych robotach
do pracy przystąpił stolarz, by wykończyć w drzewie
kaplicę. Była to inwestycja droga i pracochłonna. Myślałem, że w tym roku przyjmę pierwsze grupy oazowe,
ale nie zdążyliśmy ukończyć wszystkich prac.
Czerwiec 1986. W czerwcu przyjechał do Polany i odwiedził również mnie historyk z Wrocławia dr Adam
Fastnacht, miłośnik i znawca historii Bieszczadów. W
czasie rozmowy poprosiłem go, by opracował historię
Polany, która z dodatkiem mojego opracowania historii
parafii służyłaby do gabloty przy kościele jako informacja dla turystów. Chętnie się zgodził i już 10 sierpnia otrzymałem gotowe opracowanie, które wraz z historią parafii Polana dołączam do kroniki.
Dożynki 1986. Ponieważ pierwsza wzmianka o Polanie
pochodzi z 1486 r., wobec tego obecny 1986 rok zamyka 500 letnią historię wioski. Ten moment historyczny
dominował w dzień dożynek parafialnych tak w kościele jak i w świetlicy: dekoracją i występami dzieci.
Styczeń 1987. Obecna zima bardzo mroźna. W styczniu w jedną noc było –33 stopnie. Słyszałem, jak pękały lipy na cmentarzu.
26 kwietnia 1987. Przygotowujemy się Misji parafialnych, które ostatnio były przeprowadzone w Polanie,

21 czerwca 1987. W niedzielę 21 czerwca parafianie
urządzili mi jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Uroczystość
przygotowywali w tajemnicy. Na Mszę św. jubileuszową o godz. 10.00 zjechali okoliczni kapłani, a także z
Przemyśla ks. dyr. Tadeusz Szaniawski i ks. Józef Hołyński oraz z Rzeszowa ks. Marek Roman. Msza św.
miała bogatą oprawę a po niej odbyła się uroczysty
obiad na plebanii.
Zawiadomiłem Inspektorat w Krakowie, że w wakacje
mogę przyjmować młodzież do ukończonego „Domu
Oazowego”. Grupy mogą być do 40 osób. Pierwszą
grupą był zespół wokalno-muzyczny „Dominik” z Krakowa Dębnik z ks. Czesławem Jabłeckim, drugą były
dziewczęta ze siostrami salezjankami, a trzecią ministranci ze szkół ponadpodstawowych z prowincji polskiej z ks. Zdzisławem Lepperem z Lądu. Przeżyłem
wielką radość, że tu, gdzie tyle pracy włożyłem, by
stworzyć salezjański ośrodek młodzieżowy, teraz już ją
widzę rozbawioną, rozśpiewaną i uśmiechniętą. Każda
z grup uświetniała Mszę św. w niedzielę przez całe wakacje, każdy i wczasowiczów w Polanie jest bardzo
dużo. Że młodzież czuła się dobrze, świadczą jej podziękowania wysłane po wyjeździe.
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Wśród Nas
Kościelisko w Polanie – nasze dziedzictwo.
Jak co roku, zaraz po zniknięciu śniegu, organizowana jest akcja
sprzątania placu po dawnym kościele rzymsko-katolickim oraz zlokalizowanego przy nim starego cmentarza.
W większości wsiach bieszczadzkich, w których przed wojną
dominowała ludność Rusińska, znajdują się cerkwiska – miejsca po
dawnych cerkwiach. Polana była jednak zawsze wsią z dominacją
ludności polskiej , z którą wiązała się wiara katolicka i dlatego od
1747r. była parafią rzymsko-katolicką do której należało aż 33 wsi i

miasteczko Lutowiska.
W 1780r.zakończono budowę świątyni, po której dzisiaj pozostał jedynie zarys fundamentów, dzwonnica
parawanowa i trzy stare lipy, które z roku na rok coraz bardziej chylą się do ziemi. Okazała dzwonnica z trzema
otworami na trzy dzwony, pustymi dzisiaj, była piękną wizytówką okazałego kościoła. Dzwony nosiły imiona: Marian, Łukasz i Paweł. Ostatnie nabożeństwo w kościele zostało odprawione 29 czerwca 1945r. przez ówczesnego ks. proboszcza –
Franciszka Glazera, tuż przed wyjazdem Polaków na tzw. Ziemie Odzyskane.
W latach 1945-1951, kiedy Polana należała do Związku
Radzieckiego, kościół ulegał dewastacji, która dokończona została w tzw. Wolnej Polsce już po roku 1951.
Do corocznej akcji sprzątania kościeliska włączają się
głównie harcerze z Bieszczadzkiej Drużyny Bartoszowej przy SP w Polanie. Miejsce to wymaga również systematycznego koszenia w ciągu lata, co czynione jest przez nauczycieli i mieszkańców Polany. Dzięki takim działaniom, kościelisko – jakże cenne świadectwo polańskiej historii, jest zachowane.
Opr. H.M
—————————————————————————————————————Dlaczego Niedziela Palmowa jest taka ważna?
Jest to wprowadzenie do najważniejszego tygodnia w całym roku liturgicznym, do Wielkiego Tygodnia, którego kulminacją jest Triduum Paschalne
- misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Jest to jednocześnie ostatnia szansa na przypomnienie sobie o wielkopostnych postanowieniach, jeśli nie udało się nam w nich wytrwać. Niedziela Palmowa jest
oczywiście pamiątką triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, podczas którego tłum wiwatował na Jego cześć, uznając w Nim króla, a kilka
dni później ten sam tłum krzyczał: „Ukrzyżuj go!”.
Można by mówić o zmiennej naturze człowieka...
... raczej o mechanizmach działania w tłumie, który daje anonimowość i znosi odpowiedzialność za czyny i słowa. Trzymając palmę w dłoni, mamy szansę poczuć się jak jerozolimski tłum witający Chrystusa, ale i pomyśleć
o tym, co wkrótce nastąpi. Usłyszymy to zresztą w liturgii. Najpierw, podczas święcenia palm, czytany jest opis
wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, a potem - w Liturgii Słowa - usłyszymy opis męki Jezusa, w zależności od roku, z Ewangelii wg św. Mateusza, Marka lub Łukasza (w Wielki Piątek czytany jest opis męki wg św. Jana).
Co znaczy sama palma?
W tradycji Kościoła jest symbolem męki, a jednocześnie zwycięstwa i zmartwychwstania Pana Jezusa. W tym
kontekście można powiedzieć, że jest też symbolem odradzającego się życia. W tradycji ludowej symbolizuje
odradzające się siły witalne przyrody i zapowiada kwitnienie oraz owocowanie. Palmy wielkanocne są spalane
w Wielką Sobotę, podczas Wigilii Paschalnej, a popiół przechowuje się do Środy Popielcowej.
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Triduum Paschalne
W Wielki Czwartek Kościół rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Jest to dzień szczególnie ważny
dla kapłanów. We wszystkich kościołach katedralnych ma miejsce wyjątkowa Msza św., tzw. Msza św.
Krzyżma. Podczas niej biskup nie tylko konsekruje święte oleje (oleje chorych, katechumenów oraz
krzyżmo), ale także zgromadzeni kapłani wraz ze swoim biskupem odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.
Msza święta w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie sakramentu
Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa przez Chrystusa. W liturgii śpiewany jest hymn Chwała na wysokości Bogu.
Wielki Piątek to drugi dzień Triduum Paschalnego. Jest nazywany dniem Krzyża, gdyż jego obchody
koncentrują się na męce i śmierci Jezusa. Wszystkich wiernych obowiązuje w tym dniu ścisły post. Jest

to dzień powagi, smutku i zadumy, w którym nie należy udzielać żadnych sakramentów, z wyjątkiem sakramentu namaszczenia chorych, ale tylko w sytuacjach zagrożenia śmiercią.
Liturgia w Wielki Piątek nazywana jest Liturgią Męki Pańskiej. Główny celebrans i asysta wchodzą w ciszy i padają na twarz przed ołtarzem, a wszyscy obecni w Kościele klękają. Po modlitwie wstępnej zostaje odczytanie proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe z Księgi Izajasza (52,13-53) i fragment Listu do
Hebrajczyków (4,14-16; 5,7-8). Następnie czytany jest (czasem z podziałem na role) opis Męki Pańskiej
z Ewangelii św. Jana. Po homilii ma miejsce bardzo uroczysta modlitwa wstawiennicza, w której Kościół
poleca Bogu siebie oraz cały świat (wśród dziesięciu intencji pojawiają się m.in. prośby o jedność chrześcijan czy nawrócenie niewierzących).
Centralny punkt liturgii stanowi adoracja Krzyża. Następuje uroczyste wniesienie Krzyża przed ołtarz i
stopniowe odsłonięcie. kapłan-celebrans śpiewa trzykrotnie Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, na co wierni odpowiadają: Pójdźmy z pokłonem i padają na kolana. Po liturgii Krzyż pozostaje w widocznym i dostępnym dla wiernych miejscy, aby każdy z nich mógł go adorować. Przyklęka
się przed nim, tak, jak przyklęka się podczas adoracji Najświętszego Sakramentu; często również całuje.
Po adoracji Krzyża następuje liturgia darów uprzednio konsekrowanych, podczas której nie ma konsekracji chleba i wina, ale w ramach Komunii św. rozdaje się konsekrowane w Wielki Czwartek, przyniesione z ciemnicy, hostie.
Wielka Sobota to trzeci dzień Triduum Paschalnego; dzień ciszy, oczekiwania i rozważania Męki i
Śmierci Chrystusa. Wierni przychodzą wówczas do kościoła, aby modlić się przy Grobie Pańskim – jest
tam wystawiony Najświętszy Sakrament.
Tradycyjnie w ten dzień wierni niosą do kościołów tzw. „święconkę”, czyli koszyk wypełniony pokarmami
o symbolicznym znaczeniu: jajka są symbolem nowego życia i zwycięstwa życia nad śmiercią, baranek
– zmartwychwstania Chrystusa, chleb gwarantuje dobrobyt i nawiązuje do Ciała Pana Jezusa, wędlina
to symbol dostatku, sól natomiast chroni od zepsucia. Kapłani święcą przyniesione pokarmy do godzin
popołudniowych.
Wieczorem rozpoczynają się obchody Wigilii Wielkanocnej. Jest to początek celebracji Zmartwychwstania.
- Liturgii Światła – przed kościołem następuje poświęcenie ognia. Kapłan przygotowuje świecę paschalną, tzw. paschał, którą odpala od ogniska. Owo przygotowanie polega na wyżłobieniu znaku krzyża oraz
liter Alfa i Omega na świecy, umieszczeniu na niej pięciu ozdobnych czerwonych gwoździ.
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Rozpoczyna się procesja do nieoświetlonego kościoła, której towarzyszy śpiew hymnu o nazwie Exultet.
Liturgii Słowa – składa się z dziewięciu czytań, których celem jest przedstawienie całej historii zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwsze siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu.
W Wielką Sobotę do liturgii powraca, po blisko pięćdziesięciu dniach nieobecności, aklamacja Alleluja. Liturgię słowa zamyka homilia.
- Liturgii Chrzcielnej – celebrans dokonuje poświęcenia wody, która przez cały rok będzie służyła przede
wszystkim do chrztu. Następnie zgromadzeni wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, wyrzekają się szatana oraz wypowiadają słowa wyznania wiary. W czasie Liturgii Chrzcielnej można także chrzcić katechumenatów (pierwotny Kościół udzielał tego sakramentu tylko w czasie Wigilii Paschalnej) oraz sprawować sakrament
bierzmowania;
- Liturgii Eucharystyczna – jej przebieg nie odbiega w swym zasadniczym kształcie od normalnej Mszy świętej.
W niektórych parafiach na zakończenie obrzędów odbywa się jeszcze procesja rezurekcyjna, ale najczęściej
jest ona przenoszona na niedzielny poranek ze względów praktycznych.
————————————————————————

„Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować, alleluja!”

Niech radosne Alleluja będzie dla Was
ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam
w trudzie każdego dnia,
a radości serca w czasie zasłużonego
odpoczynku.—życzą parafianom i gościom
księża salezjanie pracujący w Polanie
Ks. Marek Rusek

Ks. Józef Komosa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 10 Kwietnia 2022 r.
Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Błogosławieństwo palm podczas każdej Mszy Świętej. Dziś koń-

czymy rekolekcje wielkopostne - dziękuję ks. Bogusławowi Żero za prowadzenie i głoszenie słowa Bożego.
2. Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18 00. Ta celebracja upamiętnia ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Po Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony w procesji do kaplicy adoracji. Adoracja w naszej świątyni potrwa do godz. 21 00.
3. Wielki Piątek tego dnia nie sprawuje Eucharystii, ale trwa na modlitwie, rozważając mękę i śmierć Zbawiciela. Adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 1400. O godz. 15 00. - koronka do miłosierdzia Bożego.
17 15. - Droga krzyżowa. Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża rozpocznie się o godz. 18 00. Na zakończenie
liturgii Najświętszy Sakrament zostanie procesyjnie przeniesiony do grobu Pańskiego. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w grobie Pańskim potrwa do godz. 21 00.

4. W Wielki Piątek wszystkich między 18. a 60. rokiem życia obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się
od pokarmów mięsnych i spożycie trzech posiłków, w tym jednego do syta. Osoby, które ukończyły 14 lat, obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. W Wielką sobotę adoracja Najśw. Sakramentu od godz. 14 00. Poświęcenie pokarmów o godz. 14 00. i
15 00. Liturgia wWigili Wielkanocnej o godz. 18 00.
6. W niedzielę Zmartwychwstania - rezurekcja o godz. 6 00. a następnie Msza św. o godz. 11 00.
7. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę zapraszam do adoracji—strażaków, Harcerzy i Róże Różańcowe.
8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożych darów, radości oraz wzrastania w
wierze i miłości ku Panu.

Intencje Mszy Świętych
10 Kwietnia - Niedziela Palmowa

godz. 8 00. + Stanisław Krakowski—1 rocz. śmierci.

godz. 1100. + Albina Bęben (gr.)

2 . O pomyślne zdanie egzaminów dla córki i syna

11 Kwiecień - Poniedz.

1) + Albina Bęben (gr.)

2) + Robert Pisarski od uczest. Pogrzebu

12 Kwiecień - Wtorek

1) + Albina Bęben (gr.)

2) + Franciszek Krakowski od uczest. Pogrzebu.

13 Kwiecień - środa

1) + Albina Bęben (gr.)

2) + Robert Pisarski od uczest. Pogrzebu

14 Kwiecień - czwartek

1) + Albina Bęben (gr.)

2) + Franciszek Krakowski od uczest. Pogrzebu

15. Kwiecień - Piątek

- Nie ma Mszy św.

16 Kwiecień - Sobota

1) + Albina Bęben (gr.)

2) + Katarzyna Pisarska od uczest. Pogrzebu

17 Kwietnia - Niedziela Zmartwychwstania
Rezurekcja

godz. 6 00. + Robert Pisarski od uczest. Pogrzebu
godz. 11 00. + Albina Bęben (gr.)

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie

38 - 709 Polana 26
polana@sdb.krakow.pl
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