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"... Żyjcie także w największej radości, 

byle byście nie grzeszyli ..." Myśli św. 

Jana Bosko  
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Fundament ludzkiej miłości 

 Dzisiejszy świat lubi wołać: Love is love. Miłość to miłość! 

Rzeczywiście, dla współczesnych ludzi miłość pozostaje wartością, stra-

ciła jednak swój najgłębszy sens. Można powiedzieć nawet, że słowo 

„miłość” zmieniło znaczenie. To, co znaczyło naprawdę: najwznioślej-

sze z uczuć, najpiękniejszą decyzję, pragnienie szczęścia drugiej osoby, 

ofiarowanie siebie dla dobra innych, wszystko, co najwierniejsze i naj-

czystsze, nagle zastąpione zostało treściami zupełnie banalnymi: pożą-

daniem i chwiejnymi emocjami. Jedyna nadzieja w Jezusie, który nieu-

stannie przypomina nam prawdziwy sens miłości, mówiąc: Jak ja was 

umiłowałem, tak wy macie miłować. Oto fundament, oto właściwa mia-

ra miłości: miłość Jezusa. Oddająca samego siebie, gotowa na śmierć. 

Miłość – by była prawdziwa – musi mieć to pełne, boskie znaczenie.

 Panie Jezu Chryste, tak często wołam o miłość, zapominając, że 

Ty jesteś jej najpełniejszym uosobieniem, że Ty jesteś miłością. Od dziś 

pragnę wołać tylko do Ciebie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen.  
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 1982-2022 cz.8. 
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40-lecie salezjanów w Polanie 1982-2022 cz.8. 

Rok 1993. W parafialnym miesięczniku Wśród Nas 

zanotowano wiele wydarzeń ważnych dla parafii i 

świata. 

- Kolęda w Polanie trwała siedem dni.  

- Zorganizowano styczniową zabawę dla dzieci. 

- W naszej wsi zamontowano pierwszy i jedyny w gmi-

nie wyciąg narciarski staraniem p. wójta, Rady Gminy i 

naszych mieszkańców. Wyciąg cieszy się coraz więk-

szym zainteresowaniem.  

- W wyniku pożaru dach nad głowa straciła rodzina 

Fundakowskich. Godna uznania była spontaniczna po-

moc mieszkańców Polany.  

- Pasmo Otrytu weszło w skład Parku Krajobrazowego 

Doliny Sanu. Park powstał już 27 marca 1992, rok 

wcześniej utworzono rezerwat Krywe chroniący uni-

kalne stanowiska węża Eskulapa.  

- Wielkopostne Rekolekcje prowadził ks. prof. Janusz 

Maczka z Krakowa – salezjanin.   

- Kurs przedmałżeński w Polanie, który rozpoczął się w 

pierwszą sobotę Wielkiego Postu, zgromadził 30 chęt-

nych. 

- Ojciec św. przyjął rezygnację abpa Ignacego Tokar-

czuka po 27 latach pasterzowania. Jednocześnie miano-

wał biskupa Józefa Michalika na stanowisko abpa Ar-

chidiecezji Przemyskiej.  

- W czasie Świąt Wielkiej Nocy parafia gościła ks. An-

drzeja Szpaka z grupą młodzieży.  

- W dniu 2 maja planuje się zorganizowanie festynu 

ludowego w Polanie, z którego dochody mają dopomóc 

szkole. Pomysłodawcą jest Irena Zatorska.  

- Siostra Faustyna Kowalska, apostołka nabożeństwa 

do Bożego Miłosierdzia jest już błogosławioną.  

- Pismo św. jest bestselerem na wschodzie. Ponad 5 

milionów egzemplarzy Pisma św. sprzedano w ciągu 

ostatnich dwóch miesięcy w krajach Wspólnoty Nie-

podległych Państw.  

- Sześcioro dzieci z Polany zostało dopuszczonych do 

przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. 

- Przy pięknej pogodzie i wśród wspaniałego otoczenia 

z licznym udziałem wiernych oddaliśmy cześć Chry-

stusowi. Chłopcy nieśli figurkę Niepokalanej z 16 dzie-

ci sypało kwiaty.  

- W czerwcu dzieci z klas VII i VIII były na wycieczce 

w Krakowie, Oświęcimiu i w Częstochowie. Serdecz-

nie przyjęto nas w Krakowie przy Wyższym Semina-

rium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego przy 

ul. Tynieckiej 39 oraz w naszej szkole zawodowej w 

Oświęcimiu. 

- Dzieci naszej szkoły czyściły potoki i nadbrzeża poto-

ków. Znaleźli stare śmietniki, które zlikwidowano. Po-

cieszające jest, że już prawie nie ma nowych wysypisk 

nad rzeka.  

- Dzięki Gminie i Panu Wójtowi Polana będzie mieć 

dwie nowe stacje Trafo, nie będzie już spadków napię-

cia i zakłóceń w dostawie energii.  

- Nasze boisko do piłki nożnej rozkopane i okopane. 

Przeprowadzono prace geodezyjne, wyrównanie terenu 

i wykonano cztery bramki dla starszej młodzieży i dla 

młodzików. Po skończeniu tych prac Polana będzie 

miała boisko wymiarowe 90x45 m. Zawiązał się komi-

tet organizacyjny przyszłego klubu piłki nożnej.  

- Decyzją Zarządu Gminy Czarna i Komisji Majątko-

wej w Warszawie otrzymaliśmy działkę pod nowy ko-

ściół parafialny o powierzchni 0.40 ha, położoną w Po-

lanie. Działka znajduje się pomiędzy nową plebanią a 

ZBL-em. 

- Na terenie parafii gości ze swoją trudną młodzieżą ks. 

Andrzej Szpak salezjanin. Mieszkają w namiotach i 

skleconych szałasach na Serednim Małym. 

- W sprawozdaniu z życia szkoły p. Dyrektor Małgo-

rzata Żmijewska zapisała: W ramach akcji pomocy 

dzieciom bieszczadzkim do szkoły przysłano paczki z 

odzieżą i żywnością. Otrzymaliśmy pomoc pieniężną. 

Wszystkie dzieci otrzymały dresy przeciwwiatrowe a 

szkole ofiarowano pieniądze. Dzięki tym właśnie pie-

niądzom można będzie wreszcie rozwiązać problem 

bieżącej wody i WC w budynku szkolnym.  
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Prowadzony do Rzymu na męczeńską śmierć, św. Ignacy Antiocheński – jeden z Ojców 

Kościoła – pisał listy do różnych wspólnot, m.in. do Kościoła w Magnezji. W swoich pi-

smach podkreślał rolę mszy świętej: „Wszyscy więc biegnijcie na Eucharystię, by zjedno-

czyć się jakby w jedną świątynię Boga, w jednym Jezusie Chrystusie, który wyszedł od 

Ojca jedynego, który był z nim jedyny i do Jedynego powrócił”.  Co dzieje się kiedy 

„przybiegamy” na Eucharystię? Jak wygląda początek tego najdoskonalszego spotkania z 

Przyjacielem?  

Podróż z niewoli  

 

Słychać dźwięk dzwonków. To sygnał, że rozpoczyna się celebracja. Kapłani wraz z asystą liturgiczną wychodzą w kierunku 

ołtarza. W rzymskich katedrach zakrystie budowano z tyłu kościoła i w tak zaprojektowanych świątyniach pochód odbywał się 

przez środek kościoła. Dziś taki rytuał ma miejsce najczęściej tylko w najbardziej uroczyste święta. Na co dzień mamy do czy-

nienia z krótką procesją z zakrystii do ołtarza. Na przodzie idzie osoba niosąca kadzidło (symbol modlitwy, spotkania z Chry-

stusem). Dalej kroczy ministrant z krzyżem i najczęściej dwóch lub siedmiu ministrantów światła niosących zapalone świece 

(krzyż – śmierć, światło – życie, zmartwychwstanie), po nich lektorzy i szafarze. W dalszej kolejności niesiony jest ewangeliarz 

(Bóg ogłosi swoje Słowo), a na końcu kolejno diakonii, księża i główny celebrans zwany „ręką Boga” (Bóg zrealizuje Słowo, 

które ogłosił). Już sama procesja zdradza niejako cały schemat liturgii.  

Każda procesja (łac. procedere – postępować naprzód). symbolizuje pewną duchową podróż. Ołtarz, do którego zbliża się pro-

cesja oznacza wolność, Ziemię Obiecaną, ale i samego Chrystusa. Uroczyste wejście nawiązuje więc do drogi narodu wybrane-

go z niewoli egipskiej. Procesję można także rozumieć jako walkę z nieprzyjaciółmi Kościoła. Izraelici okrążali bowiem proce-

syjnie Jerycho i dąli w trąby, aż mury oblężonego miasta runęły.  

Procesja przechodząca pośród ludu jest także przedchrześcijańskim rytuałem, zarezerwowanym dla cesarza wchodzącego do 

sali tronowej. Oto wchodzi ktoś ważny. Kapłan kroczy pomiędzy ludem ponieważ sam jest „z ludu wzięty” (Hbr 5,1). Ksiądz 

jest niejako wybrany spośród ludzi na ten czas, by sprawować sakrament, by być pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, 

ale też by uosabiać Chrystusa. Kapłańska szata ukazuje nam, że celebrans, który reprezentuje nas wszystkich jest otulony mi-

łością. Kiedyś kapłan nie wyróżniał się swoim ubiorem, ale strój liturgiczny ewoluował inaczej i wolniej niż strój zwykłego czło-

wieka. Dziś możemy dzięki temu wyraźniej zauważyć, że kapłan jest inny niż wszyscy, jest jak Chrystus. Część stroju kapłań-

skiego jak choćby stuła – wywodzi się ze stroju, jaki nosili rzymscy urzędnicy.  

Stół czyli to, co najważniejsze w domu  

  

Celebrans skłania się w stronie ołtarza i całuje go. To Kościół całuje Chrystusa, ale tym samym gestem Chrystus całuje nas, tak 

jak całuje się na powitanie ukochaną osobę. To właśnie ten rytuał jest początkiem Mszy Świętej. Warto zauważyć w jaki sposób 

w tym momencie objawia się nam się miłość Boża. Chrystus okazuje nam miłość i akceptację jeszcze zanim my wyznamy Mu w 

akcie pokuty swoją grzeszność. Otrzymujemy pocałunek, a w pozdrowieniu celebransa możemy usłyszeć np. „Miłość Boga Oj-

ca, łaska Pana (…) i dar jedności…”   

Sam ołtarz ma bogatą symbolikę. Obrus reprezentuje całun – szatę, w której Jezus był złożony do grobu. Szczególnie w pierw-

szych wiekach ołtarze, a przez to całe kościoły były budowane na grobach męczenników, jak choćby w przypadku św. Piotra. 

Zadawano sobie wiele trudu, aby kościół mógł być posadowiony wokół grobu męczennika – czasem nawet niwelowano w tym 

celu wzgórza! Relikwie męczenników obecne dziś często w płycie ołtarza lub pod nim uobecniają ofiarę złożoną z własnego ży-

cia. Przepisy liturgiczne kładą nacisk na to, by relikwie chowane w ołtarzu były starannie weryfikowane, choć dziś wystarczy 

by były to relikwie świętych – nie muszą być to męczennicy. Na ołtarzu nie należy ustawiać żadnych kwiatów.  Powinien się na 

nim znajdować mszał, sprzęt liturgiczny, a w razie potrzeby – mikrofon. Warto pamiętać, że to ołtarz, a nie tabernakulum jest 

podczas Eucharystii w centrum i powinien być przedmiotem największej czci. Tabernakula powstały w średniowieczu przede 

wszystkim po to, by godnie przetrzymywać konsekrowane hostie zanoszone chorym.  

Ponieważ w pierwszych wiekach chrześcijaństwa stół był kojarzony ze składaniem ofiar obcym bogom, często odprawiano 

Mszę Świętą na wielkim kamieniu lub na konstrukcji w kształcie krzyża na znak, że to właśnie krzyż był ołtarzem, na którym 

Jezus złożył siebie w ofierze  
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1.Dziś piąta niedziela Wielkanocy. Zapraszamy na modlitwę różańcową za Ojczyznę i pokój za wstawiennic-

twem św. Andrzej Boboli o godz. 15 00. przy figurce Niepokalanej. Dziś po mszy św. o godz. 11 00.- spotkanie 

rady parafialnej i osób  zaangażowanych w organizację 40 lecia parafii.     

2. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski.   

3. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II.    

4. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie po Mszy św. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby 

uwielbiać Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej.  

5. W każdy wtorek i środa przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św., a w każdy piątek przygotowanie 

młodzieży do sakramentu Bierzmowania.  

6. W tym roku 5 czerwca będzie rocznica  Pierwszej Komunii dzieci.  

7. W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca - nabożeństwo do św. Charbela po Mszy św.    

8. Dziękuję za ofiary na remont wejścia do Kościoła. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele  

inwestycyjne. 

9. W tym roku Boże Ciało przygotowują: Pierwszy ołtarz  figurka Niepokalanej - Tarnawski Michał, Zięba 

Lesława, Majewska Małgorzata, Dyrda Anastazja, Zatwarnicka Krystyna. Drugi ołtarz - Koło P. Wytyczak -

Janiszek Bogusława, Dzik Krystyna, Caban Iwona, Tarnawski Bogdan. Trzeci ołtarz koło p. Zatwarnickiej- oł-

tarz Łysyganicz Dorota, Tarnawski Stanisław, Mikrut Józefa, Przybylska Danuta. Czwarty Ołtarz - koło Domku 

p. Morąg- Krakowska Agnieszka, Mańko Helena, Smoleński Witold, Michno Barbara.   

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości w wypełnianiu codziennych obo-

wiązków oraz otwartości na Boże natchnienia. 

         Intencje Mszy Świętych   

  

15 Maj -  Niedziela      godz. 8 00. 1) + Kamila Gwóżdż (gr.)    

2) O zdrowie i bł. Boże dla męża i bł. Boże dla  Anieli         godz. 11 00.  + Maria Tarnawska—9 rocz. śm.   

 

16  Maj - poniedziałek     1) + Kamila Gwóźdz  2) O zdrowie i bł. Boże dla Agnieszki z okazji urodzin    

17 Maj - wtorek               1)  + Kamila Gwóżdż (gr.)  2) + Joanna Niestrój, + Franciszek, + Helmunt   

18 Maj - środa  -              1) + Kamila Gwóżdż (gr.)    2) + Emil Faran—w rocz. śm.     

19 Maj -  czwartek           1) + Kamila Gwóżdż (gr.)    2  + Franciszek Zatwarnicki - 1 rocz. śm.     

20 Maj - Piątek                1) + Kamila Gwóżdż (gr.)    2)  W pewnej intencji     

21 Maj - Sobota         1) + Kamila Gwóżdż (gr)    2)   O bł. Boże i opiekę Maryi dla  Mariusza z okazji urodzin.   

 

     22  Maja  -  Niedziela  -   godz. 8 00.     + Kamila Gwóźdź (gr.)           

   godz. 11 00.  + Janina, + Kazimierz, +Justyna, + Oskorip i Skubisz, + Zofia, + Zdzisław, + Teodora Janiszek     
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