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Tożsamość chrześcijańska
Słowa dzisiejszej Ewangelii mają bardzo konkretny kontekst.
Jezus wypowiedział je w portyku Salomona, w świątyni jerozolimskiej,
w bardzo szczególnym czasie, a mianowicie podczas święta poświęcenia
świątyni. Był to moment, w którym otaczający Go Żydzi bardzo wyraź-
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nie zażądali, aby ujawnił prawdę o sobie, aby wyznał, że jest Mesjaszem. W odpowiedzi usłyszeli te niezwykłe słowa, w których mieli odkryć, że powołanie mesjańskie oznacza dla Jezusa wejście w żywą relację z każdym z nas: Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam. Wyraźnie
widać tu dynamikę dialogu, dwustronną relację, zaangażowanie. Pasterz
zna owce, a one są Mu posłuszne. Jest to relacja miłości, wzajemnej na
siebie wrażliwości, relacja wzajemnego zaufania. Dla Jezusa misja mesjańska oznacza zapewnienie każdemu człowiekowi owego bezpieczeństwa, które jest tożsamością chrześcijanina.
Panie Jezu Chryste, bardzo uspokaja mnie to zapewnienie, że nikt mnie
nie wyrwie z Twojej ręki. Trzymaj mnie mocno, nawet gdy się wyrywam. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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... Czy jestem blisko czy daleko, zawsze
myślę o was. I mam tylko jedno
pragnienie,
by
zachować
was
szczęśliwymi teraz i w wieczności ... Myśli
św. Jana Bosko
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Dokonane inwestycje:
- remont kościoła kosztem 14.000.000 starych zł.
- uporządkowanie dwóch cmentarzy parafialnych.
- ogrodzenie i uporządkowanie otoczenia starego kościoła, remont murowanej dzwonnicy, która zaczęła
pełnić funkcję kaplicy N.M.P. Niepokalanej.
- remont kapliczki Poznarów na Polanie Ostre.
- remont drogi dojazdowej do cmentarza i kościoła.
40-lecie salezjanów w Polanie 1982-2022 cz.7.

2 września 1991. Pani dyrektor Małgorzata Żmijewska
zanotowała w kronice szkolnej: Cóż optymistycznego?
– Zmienił się ksiądz proboszcz. Obecnie będzie z nami
uczył ks. Józef Talik – człowiek jak się wydaje, o dużej

- wykonanie krzyża informacyjnego w Polanie i na
Chrewcie, krzyża i kaplicy na Chrewcie oraz dwóch
kaplic przydrożnych. Duży brzozowy krzyż, który stanął na Chrewcie, został przeniesiony z Polany w trakcie
wielkopostnej drogi krzyżowej.

kulturze i wielkim sercu. Takiego potrzeba nam w Po- Sprawozdanie uzupełnił ks. proboszcz uwagami, m.in.:
Nie można dorabiać się na cudzym nieszczęściu. Stąd
lanie.
20 grudnia 1991. Wigilia szkolna to już tradycja. niewłaściwie postępują ci, którzy sprzedają pokątnie
Ksiądz proboszcz przyniósł opłatki. Śpiewaliśmy kolę- alkohol młodzieży i starszym. Tego rodzaju postępody. Rozpoczęła się przerwa świąteczna.
1992 rok. Roczne sprawozdanie duszpasterskie z 1992
roku opisujące ważne dla parafii fakty i wydarzenia:
- 12 dzieci przyjęło Pierwszą Komunię Świętą, 6 obchodziło swoją rocznicę.
- 6 dzieci przyjęło Sakrament Chrztu Św.
- 4 pary połączyły się sakramentalnym węzłem związku małżeńskiego.

wanie jest moralnie niegodziwe, godne potępienia i karalne przez prawo cywilne.
20 grudnia 1992. Ukazał się pierwszy numer miesięcznika parafialnego WŚRÓD NAS. Był to wówczas jedyny parafialny miesięcznik w diecezji przemyskiej. Miesięcznik zamieścił wywiad z p. Stanisławą Łysyganicz:
Boże Narodzenie przed wojną. Ponadto minireportaż z
p. Władysławem Podrazą wójtem gminy Czarna. Wójt

bardzo wysoko ocenił zaangażowanie mieszkańców
Polany we wspólnych przedsięwzięciach. Poprawiono

- w sierpniu Mszę Św. prymicyjną odprawił ks. Stani- drogi do kościoła i do cmentarza. Przy budowie drogi
sław Rozner.
- do grona ministrantów przyjęto 10 kandydatów, do
scholi 12 dziewczynek. Powstała liczna grupa 20 ministrantów i 4 lektorów.
- przeprowadzono kurs przedmałżeński.
w granicach parafii mieszkało około 400 osób.

do kościoła mieszkańcy rozrzucili gruz. Uruchomiono
przekaźnik telewizyjny w Polanie, ale nie udało się
uruchomić drugiego programu telewizji polskiej. Naprawiono instalację elektryczną w polańskiej szkole.
Bolączką wójta był brak możliwości wpływu na postępowanie likwidacyjne Igloopolu. Chodziło o sposób

tego postępowania, który doprowadził do olbrzymiego
marnotrawstwa i tragicznej sytuacji ekonomicznej pracowników.
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Prace budowlane wokół kościoła
Nowy kościół parafialny w Polanie , jak wszyscy pamiętamy, został poświęcony w 2013r. Od tamtego wydarzenia,
kolejni Proboszczowie ,nieprzerwanie prowadzą działania,
których celem jest wykończenie wyposażenia kościoła oraz zagospodarowanie otoczenia świątyni.
W roku 2021 opracowano pięcioletni przegląd budowlany, zalecający remont wejścia do kościoła. Z końcem kwietnia takie prace rozpoczęto. Fundusze na realizację tego przedsięwzięcia pozyskano częściowo z działalności domu młodzieżowego i zakupiono za nie kostkę, stopnie schodowe i płytki.
Pieniężne wsparcie , pochodzące ze sprzedaży domku śp. Pani
Melani , przekazała również Inspektoria Krakowska Salezjanów
a dalszą jej część przekażą na kolejne witraże , które
sa już projektowane. Pani Melania, jak wszyscy pamiętamy, była oddaną parafianką, za co jesteśmy Jej
wdzięczni.
Znaczącym wsparciem finansowym na te
wszystkie inwestycje są liczne ofiary od parafian,
dobrodziejów, gości i turystów. Za to wszystko dziękujemy, jednocześnie prosząc o dalsze ofiary bez
których, przy tak dzisiaj rosnących cenach, te
wszystkie prace inwestycyjne nie byłyby możliwe.
————————————————————————————————————————8 maja Święty Stanisław biskup i męczennik główny patron Polski
Św. Stanisław urodził się około 1030 roku w Szczepanowie. Pierwsze studia odbył w opactwie tynieckim, a potem za granicą.
Święcenia kapłańskie otrzymał ok. roku 1060. Po powrocie do kraju biskup Lambert Suła mianował św. Stanisława kanonikiem katedry krakowskiej. Po śmierci Lamberta (1070) Stanisław został wybrany jego następcą (1072). O samej duszpasterskiej działalności św. Stanisława Szczepanowskiego również wiemy bardzo mało.
Miał podobno w swojej rodzinnej wiosce wystawić drewniany kościół pw. Św.
Marii Magdaleny, który potem odbudował Jan Długosz. Dla diecezji nabył wioskę
Piotrawin na prawym brzegu Wisły.
Św. Stanisław zapewne gorąco popierał reformy, przeprowadzane w tym czasie w
Kościele przez papieża Grzegorza VII (1073-1085). Dzięki poparciu Bolesława
Śmiałego udało się wskrzesić metropolię gnieźnieńską i jej sufraganie i w ten sposób uniezależnić Polskę od metropolii magdeburskiej. Kiedy bowiem po śmierci
Bolesława Chrobrego pogaństwo na nowo podniosło głowę, metropolia gnieźnieńska przestała istnieć. Tymczasem rolę metropolii pełnił Kraków.
Nie znamy bliżej przyczyn zaistniałego konfliktu z królem. Być może biskup wstawiał się zbyt energicznie za uciskanymi i surowo karanymi, może ganił rozluźnione obyczaje króla i dworu. Stanisław z pewnością obłożył Bolesława klątwą, co
wzmacniało opozycję antykrólewską (poddani władcy obłożonego klątwą byli
uwolnieni od wierności względem niego). Bolesław zapewne podejrzewał spisek,
który miał pozbawić go tronu... Król, którego historia obdarzyła mianem
"Szczodrego" i "Śmiałego", był niezwykle porywczy: wysłał więc kilku zbrojnych
celem zabicia biskupa. Ciało męczennika następnie poćwiartowano. Według tradycji stać się to miało dnia 8 maja 1079 roku,
kiedy Stanisław ze Szczepanowa odprawiał Mszę Św. w kościele Św. Michała na Skałce. Haniebny czyn króla doprowadził niebawem do jawnego buntu i wygnania go z kraju...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 8 Maj
1. Dziś czwarta niedziela Wielkanocy– niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw

o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy odpowiedzieli na głos Bożego wezwania i przygotowują się do kapłaństwa.
2. Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski,
przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą niedzielę wielkanocną.
3. W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia przypada także 39.
rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II.
4.W sobotę, 14 maja, święto Św. Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po śmierci Judasza.
5. Serdecznie zapraszamy, na nabożeństwa majowe aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy oraz w domach rodzinnych.
6. Dziękuję za ofiary na remont wejścia do Kościoła. Proszę o dalszą ofiarność. Cegiełka - metr. Kwadr.—150
zł. Metr bieżący- 300 zł. Przypominam o ofiarach na sprzątanie Kościoła. Składka w niedzielę 15 Maja przeznaczona jest na inwestycje kościoła.
7. W następną niedzielę po mszy św. o godz. 11 00. - spotkanie rady parafialnej i osób zaangażowanych w przygotowanie 40 - lecia parafii.
8. W następną niedzielę zapraszam o godz. 15 00. na modlitwę różańcową koło figurki Niepokalanej będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli za Ojczyżnę i pokój.
9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.

Intencje Mszy Świętych
8 Maj - Niedziela
godz. 1100.

godz. 8 00. + Kamila Gwóżdż (gr.)
+ Helena Rabiej-10 rocz. śm.od rodz. Kozimor.

9 Maj - poniedziałek

1) + Albina Bęben (gr.)

10 Maj - wtorek

1) + Kamila Gwóżdż (gr.) 2) Tadeusz rocz. śm.

11 Maj - środa -

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2) + Wojciech Daszczyk - 10 rocz. śm.

12 Maj - czwartek

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2) O zdrowie i bł. Boże dla Marysi

13 Maj - Piątek

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2) Dzięk. - bł. O zdrowie i błog. Boże dla Macieja

14 Maj - Sobota

1) + Kamila Gwóżdż (gr)

15 Maja - Niedziela
godz. 8 00.

2) + Franciszek Krakowski od uczest. Pogrzebu

3)+Piotr,+Zofia

2) +Ema, + Karol, +Rudolf, + Mariusz Glenc, +rodz. Bugla

+ Kamila Gwóźdź (gr.)
godz. 11 00. + Maria Tarnawska - 9 rocz.
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