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... Jeżeli znajdziecie się w jakimś 

niebezpieczeństwie duszy czy ciała, 

wezwijcie Anioła Stróża, a zapewniam 

was, że Ten będzie wam towarzyszył i was 

uwolni ... Myśli św.  Jana Bosko  
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Dotknąć Boga  

 Ewangelia na niedzielę Miłosierdzia Bożego pokazuje nam, jak 

wielka jest w człowieku potrzeba przekroczenia granicy intymności w 

relacji z Bogiem. Czymże innym bowiem jest pragnienie niewiernego 

Tomasza, by włożyć swoje palce w miejsce gwoździ. To wielkie pra-

gnienie bliskości, ta wielka tęsknota za dotykaniem Boga sprawia, że 

Tomasz odważa się wypowiedzieć słowa, które dla wyznawców innych 

bogów byłyby bluźnierstwem. W żadnej innej religii człowiek nie może 

liczyć (w najmniejszym nawet stopniu) na taką bliskość z Bogiem. Tym-

czasem Tomasz, być może wcale nie niewierny, a z pewnością niezwy-

kle odważny, stawia niezwykły warunek: Nie uwierzę, jeśli nie ujrzę na 

Jego rękach śladów po gwoździach, nie włożę swego palca w miejsce 

gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w Jego boku. Jest w tym pewna 

bezczelność, brawura, lecz przede wszystkim gigantyczna wiara, tęskno-

ta i gorąca miłość.  

 Panie Jezu Chryste, Ty pozwalasz się dotykać człowiekowi, je-

steś mi bliski, godzisz się wejść ze mną w relację najintymniejszą. To 

sprawia, że rodzi się we mnie wiara. Ty żyjesz i królujesz na wieki wie-

ków.  Amen.  
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40-lecie salezjanów w Polanie 1982-2022 cz.5. 

10 sierpnia 1987. W tym roku otrzymałem pierwszego 

kleryka asystenta. Jest nim kl. Stanisław Rozner. Przy-

jechał 10 sierpnia. Ponieważ jest bardzo pracowity po-

maga mi w duszpasterstwie i w różnych pracach fi-

zycznych. Podjął się prowadzenia ministrantów, a po 

rozpoczęciu roku katechetycznego zleciłem mu prowa-

dzenie katechizacji klasy piątej, szóstej, siódmej i 

ósmej. Z tego zadania wywiązuje się bardzo dobrze. 

W tym roku wspólnie z p. Cofalik Anielką zrobiliśmy 

ujęcie wody w górze i pod własnym ciśnieniem dopro-

wadzili do swoich domów. Trzeba było wykopać pra-

wie 1200 metrów rowu na rury. Wydajnie przy kopa-

niu, a potem przy zasypywaniu pomagał, kleryk. Mamy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więc od października własną, źródlaną wodę, niezależ-

nie od prądu. 

Zima 1988. W tym roku zimy nie mamy. Do asystenta 

przyjechała po Trzech Królach mama z kuzynką. Oko-

pały truskawki, skopały a następnie posadziły czosnek. 

Na łące 8 stycznia pasły się czyjeś barany. W Wielkim 

Poście asystent z grupą 15 osób młodych i starszych 

pojechał pociągiem do Krakowa na Mękę Pańską. 

Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Tegoroczne reko-

lekcje wygłosił ks. Antoni Obrzut, michalita. 

9 lutego 1988. W tym roku postanowiłem ruszyć na-

przód sprawę kościoła. Dlatego 9 lutego wysłałem do 

Urzędu Wojewódzkiego Wydziału do Spraw Wyznań i 

do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo z 

prośbą o pozwolenie na remont i rozbudowę kościoła.  

21 kwietnia 1988. Wojewódzki Konserwator 

postanowił zwołać komisję konserwatorską na 

temat określenia sposobu i możliwości przepro-

wadzenia remontu i ewentualnej rozbudowy. 

Komisja w liczbie 8 osób przybyła 21 kwietnia. Po po-

bieżnych oględzinach i zapoznaniu się ze sprawą spo-

rządzono notatkę służbową, wyrażającą w 6-ciu punk-

tach kierunek postępowania w omawianej sprawie. No-

tatka znajduje się w teczce: „Budowa kościoła”. Punkt 

1-szy mówi: „Parafia zleci opracowanie ekspertyzy 

mykologiczno-konstrukcyjnej.  

Sierpień 1988. Do przeprowadzenia ekspertyzy kon-

strukcyjnej Wojewódzki Konserwator podsunął mi 

mgr. inż. Stanisława Jankowskiego ze Sanoka. Na moją 

prośbę przyjechał w sierpniu. Po dokonaniu badań, 

stwierdził m.in., że wartość techniczna obiektu jest 

równa przysłowiowemu „zeru”. We wnioskach końco-

wych mówi, że najlepszym rozwiązaniem byłoby roze-

branie istniejącego obiektu, a na tym lub innym miej-

scu budowa nowego budynku. W wypadku remontu 

podaje szczegóły jego przeprowadzenia zauważając, że 

musi to pociągnąć za sobą wysokie koszty. Pozostawić 

cerkiew własnemu losowi a budować inny kościół nie 

mogę, ponieważ jak powiedział mi dyrektor do Spraw 

Wyznań Józef Chlebuś, wpierw musiałbym wyremon-

tować ten, a dopiero potem ubiegać się o pozwolenie 

na budowę drugiego. Remontować cerkwi też nie mo-

gę, bo koszty remontu będą kilkakrotnie większe niż 

budowa nowego a dalej będzie niefunkcjonalna a po-

wodu jej szczupłości, a możliwości rozbudowy są bar-

dzo nikłe z powodu zastrzeżeń Towarzystwa Opieki 

nad Zabytkami. Funduszów na remont też nie dostanę 

od Państwa, bo jak powiedział dyrektor Chlebuś, poda-

nia innych księży leżą już w Urzędzie po 10 lat. 

1 stycznia 1989. W Nowy Rok rozpocząłem kolędę. 

Chodziłem przez sześć dni. Zliczyłem wszystkich 

mieszkańców Polany. Jest ich 416. Odwiedziłem 81 

domów, a w 7-miu nie przyjmują. 

4 czerwca 1989. W wyniku porozumień Okrągłego 

Stołu odbyły się wybory do sejmu i senatu w dniu 4 

czerwca 1989 roku. Niestety tylko w senacie zasiedli w 

100% przedstawiciele opozycji, natomiast w sejmie 

PZPR zastrzegła sobie 65% mandatów poselskich, a 

35% otrzymała opozycja. Tuż przed wyborami otrzy-

małem list od wojewody krośnieńskiego Tadeusza Kru-

ka, utrzymany w bardzo schlebiającym tonie z nadzie-

ją: „że Ksiądz Proboszcz tak jak dotychczas w swojej 

pracy duszpasterskiej, będzie kierował się interesem 

nadrzędnym służącym sprawie porozumienia społecz-

nego i mądrej aktywizacji społeczeństwa, korzystnej 

dla narodu, Kościoła i państwa.” 
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     W dniach od 08.04. do 10.04.odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielko-

postne. Po długiej przerwie , wywoła- nej tzw. pandemią, ks. Proboszcz po-

wrócił do jakże cennego zwyczaju przygotowania  parafian do najwięk-

szych świąt w Kościele Chrystusowym, jakim jest Wielkanoc. Nauki rekolekcyj-

ne , jako homilie podczas Mszy Św. przez kolejne trzy dni, wygłosił zapro-

szony na tę okoliczność ks. Bogusław Żero ze Zgromadzenia Misjonarzy 

Afryki Ojców Białych.  

     Jest to zgromadzenie zakonne zało- żone przez arcybiskupa Algieru, póź-

niejszego kardynała Karola Lavigerie w 1868 roku, a zatwierdzone przez Stolicę 

Apostolską w 1908. Obecnie przełożo- nym generalnym zgromadzenia jest o. 

Stanley Lubungo MAfr – misjonarz urodzony w Zambii.  

     Pierwszym terenem działalności misyjnej Zgromadzenia była Algieria oraz islamska część Afryki. Ze wzglę-

du na niechęć muzułmanów do misjonarzy katolickich, działalność misyjna przesuwała się w głąb Afryki.  

Pierwsze próby wypraw przez Saharę kończyły się niepowodzeniami, w tym mordowaniem zakonników. Stop-

niowo jednak udało się rozszerzyć działalność na  Ugandę, Rwandę, Burundi, Kongo, Rodezję Północną 

(dzisiejsza Zambia). Kilka lat później działalność Ojców Białych objęła również tereny Afryki zachodniej, w 

tym Górną Woltę (dzisiejsze Burkina Faso), Ghanę, Mali.  

     Współcześnie Ojcowie Biali pracują w 23 krajach Afryki, skupiając w swoich szeregach 1405 ojców i braci, 

wśród których jest obecnie 14 misjonarzy z Polski, w tym goszczą-

cy u nas ks. Bogusław Żero. Ich działalność obejmuje pracę ewan-

gelizacyjną, organizację parafii i struktur Kościoła, opiekę nad naj-

biedniejszymi i porzuconymi, pracę w slumsach i wśród chorych .  

       W 1985r. misjonarze Zgromadzenia Misjonarzy Afryki przyby-

li do Polski, zakładając w Lublinie jedyny jak dotąd dom w Polsce. 

W domu przebywa obecnie trzech Ojców pochodzących z Polski i 

jeden z Ugandy, a przełożonym wspólnoty, od 2015 roku, jest o. 

Paweł Mazurek MAfr. Polska placówka Ojców Białych prowadzi 

również działalność formacyjną, przygotowując nowych braci do 

pracy misyjnej w Afryce.  

     Głoszący rekolekcję ks. Bogusław przepracował kilkanaście lat 

w małych  krajach leżących w środkowej Afryce , w Ugandzie i Bu-

rundi. Doświadczając życia wśród ludzi bardzo ubogich, borykają-

cych się na co dzień z głodem, chorobami, niewyobrażalnym ubó-

stwem, jednocześnie doświadczał , co w bogatej i konsumpcyjnie 

nastawionej  Europie, odchodzącej od chrześcijaństwa jest rzadko-

ścią   - prawdziwej miłości wśród ludzi , otwartych na rodzinę i ma-

cierzyństwo. Wygłoszone rekolekcje były bardzo ciekawe, zmuszały do refleksji  nad istotą i sensem życia.  

     Spotkanie z księdzem misjonarzem urozmaiciła , przez Niego przywieziona prosto z serca Afryki, ekspozycja 

różnych przedmiotów towarzyszących w życiu tubylcom: naczynia do czerpania wody, obuwie wykonane z po-

rzuconych opon, instrumenty muzyczne czy damskie ozdoby z koralików. Tegoroczne rekolekcje pozostaną na 

długo w pamięci, miały one swój wymiar teologiczny jak i poznawczy.  Opr. H.M.  

  ———————————————————————— 

    Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy, 

w tym roku 24 kwietnia 2022. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan 

Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. 

Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.    

  Wcześniej, jako pierwszy wpisał je do kalendarza liturgicznego kar-

dynał Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a 

potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu 

Polski św. Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich 

diecezji w Polsce…                                                                                                                                          
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1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po każdej mszy św. przed Najśw. Sa-

kramentem będziemy odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego.  

2. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. To nie 

tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, ale także okazja do budzenia wrażli-

wości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą.  

3. Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to także dzień modlitwy 

o urodzaje. Msza św. o godz. 8 00.- rano We wtorek zapraszam na mszę św rolników z polany Górnej do Kościo-

ła, a w środę z Polany Dolnej do Kościoła. W tych dniach o godz. 18 00. Będzie msza św. z modlitwą o urodzaje.  

4. We wtorek, 26 kwietnia uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.   

 

5. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. To również Dzień 

Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwolenia obozu w Dachau (1945).  

 

6. W następną niedzielę 1 maja - na  każdej   Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu. Zmiana Tajemnic różańco-

wych o godz. 11 00.    

  

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, doświadczenia bliskości 

Zmartwychwstałego Pana i Jego mocy w codziennym życiu. 

        Intencje Mszy Świętych  

 

24 Kwietnia  -  Niedziela  Miłosierdzia      godz. 8 00. +Albina Bęben (gr.)    

 godz. 1100.  W intencji Ks. Marka     

 

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

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

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

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

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

30 Kwiecień  -  Sobota     1) + Albina Bęben  (gr.)       

  2) O zdrowie,  bł. Boże i opiekę Maryi Wspomożycielki dla Heleny Torbińskiej z okazji urodzin.  

   

1 Maja  -  Niedziela  - święto św. Józefa Robotnika     

   godz. 8 00.  1) + Kamila Gwóźdź (gr.)        2) + Albina Bęben (gr.)     

                            godz. 11 00.  + Bolesława (k) + Remigiusz , + z rodz.     
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