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"... Kiedyś mogło wystarczyć zjednoczyć 

się w razem w modlitwie. Dzisiaj przy 

wielu ośrodkach zepsucia, działających 

przede wszystkim na szkodę młodzieży, 

tak dziewcząt jak i chłopców, sztuką jest 

zjednoczyć się razem w działaniu ..." 

Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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Spotkanie na modlitwie 

 Ewangeliczna opowieść o wniebowstąpieniu kończy się niezwy-

kłym stwierdzeniem: Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga. Widać 

wyraźnie, że dla apostołów odejście Jezusa Chrystusa do nieba nie tylko 

nie stanowiło zerwania z Nim kontaktu, lecz jeszcze pogłębiło go. Uznali, 

że jest on wciąż możliwy, jeśli oddadzą się modlitwie. Ten, do którego 

dotąd zwracali się bezpośrednio, patrząc Mu w oczy, słuchając Jego głosu, 

Ten sam był dla nich równie dostępny i bliski, gdy podejmowali modlitwę 

w świątyni. Możemy uczyć się od apostołów tej pewności, że kontakt  

z Bogiem jest teraz jeszcze głębszy niż wtedy, gdy niewielka i wyjątkowa 

garstka ludzi mogła towarzyszyć Mu w Jego ziemskiej wędrówce. Wnie-

bowstąpienie nie zmieniło nic w relacji między Bogiem a człowiekiem. 

Choć chcielibyśmy mieć Boga na wyciągnięcie ręki, to jednak wierzymy 

mocno, że w duchu możemy przenieść się z naszych ziemskich świątyń do 

niebiańskiego Jeruzalem, w którym na nas czeka. To stać się może tylko  

w Kościele, tylko przez posługę Kościoła, tylko w duchu Kościoła.  

Panie Jezu Chryste, wychodzę dziś poza miasto mojej codzienności, poza 

obszar moich zwyczajnych spraw, by spojrzeć w niebo i na nowo nawią-

zać z Tobą głęboką relację. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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40-lecie salezjanów w Polanie 1982-2022 cz. - 10 

Rok 1994.  - 11 stycznia br. opuścił czasowo nasza 

parafię ks. Andrzej Szpak udając się do pracy przy ka-

tedrze  sosnowieckiej. Wszyscy parafianie dziękują mu 

pięknie za jego pracę w parafii. Pamiętajmy o ks. An-

drzeju w naszych modlitwach.  

- Biskup Józef Michalik, w odpowiedzi na apel Ojca 

Świętego wezwał swoich diecezjan do modlitwy, ofiary 

i postu 21 stycznia w 

intencji uproszenia po-

koju na Bałkanach. 

- Arcybiskup istriński 

Arseniusz poświęcił 

gmach rządu rosyjskie-

go. „Modliliśmy się o 

to, by łaska Boża towa-

rzyszyła tym, którzy 

będą tutaj pracować dla dobra społeczeństwa, w celu 

stabilizacji życia w kraju i poprawy życia wszystkich 

Rosjan” - zapewniał abp Arseniusz, święcąc gabinet 

premiera Rosji Wiktora Czernomyrdina. Wręczając mu 

w imieniu patriarchy moskiewskiego ikonę Matki Bo-

żej arcybiskup powiedział, że „symbolizuje ona odno-

wę i odrodzenie Rosji”.  

- W czasie ferii zimowych niedawno powstałe Towa-

rzystwo Przyjaciół Konia Huculskiego zorganizowało 

w Polanie tygodniowy wypoczynek dla dzieci ze szkół 

podstawowych naszej gminy.  

- Od 3 do 6 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne, 

które prowadził ks. Andrzej Szpak. Chyba dzięki nie-

konwencjonalnemu sposobowi prowadzenia i wielkiej 

charyzmie gromadzi duże rzesze wiernych. 

- W naszej wiosce rozwija się i prężnie działa Katolic-

kie Stowarzyszenie Młodzieży - KSM. Na cotygodnio-

wych spotkaniach – zawsze w sobotę – młodzież i sym-

patycy KSM-u pracują w następujących sekcjach: litur-

gicznej, muzycznej, teatralnej, turystycznej, wydawni-

czej i sportowej.  

- W pierwszą sobotę po Wielkanocy planuje się wielki 

konkurs dla dzieci pt.: „Wiedza hipologiczna i przyrod-

nicza”. 

- W niedzielę 20 marca odbyło się w świetlicy przed-

stawienie kabaret, który podobał się publiczności. 

 - W miesięczniku Wśród Nas ukazał się tekst znanego 

biblisty, salezjanina Ks. Ryszarda Kempiaka o historii 

sanktuarium bazyliki Grobu Chrystusa i Golgoty w Je-

rozolimie. 

- L’Osservatore Romano”: Trwający obecnie atak na 

moralne nauczanie kościoła jest zdalnie sterowany. 

Kultura współczesna czyni nadludzkie wysiłki, aby ze-

świecczyć całą rzeczywistość stworzoną i ludzką, 

 i odrzeć z wszelkiego wpływu religii i sacrum, jakie 

pochodzi z chrześcijaństwa.  

- W każdą niedzielę kwietnia, w godzinach popołu-

dniowych organizowane są przez Towarzystwo Przyja-

ciół Konia Huculskiego, nauczycieli i ks. proboszcza 

zajęcia z dziećmi oraz konkursy z nagrodami na tematy 

przyrodnicze, hippiczne oraz zawody piłki nożnej.  

- Pożar na łąkach Tworylnego musiały gasić jednostki 

starzy pożarnej. Nie brakuje ludzi bez wyobraźni i pod-

palaczy traw także w naszej wiosce.  

- „Ruch Kościoła Domowego” po raz pierwszy zaist-

niał w naszej parafii 2 lutego 1994 roku. Do maja 1994 

roku powstały 4 kręgi rodzin.   

- W Czarnej odbyły się rozgrywki w piłce nożnej 

„Młodzików”. Nasi zajęli 3 miejsce, choć mogło być 

lepiej. Muszą dużo ćwiczyć i wytrwale walczyć. 

- 15 maja nabożeństwo majowe odbyło się przy ka-

pliczce w Polanie Górnej. Uczestniczyło około 90 

osób, także młodzież i dzieci. Śpiewano w towarzy-

stwie fletów prostych i gitar.  

 - Z okazji Dnia Matki 22 maja będzie akademia  

w świetlicy, a w naszej świątyni Msza Święta 24 maja 

w święto MB Wspomożycielki Wiernych.  

- W maju nastąpi przekazanie na własność parafii  

w Polanie i zapis do ksiąg wieczystych następujących 

gruntów i budynków: kościoła obecnie używanego 

przez parafię z cmentarzem, parceli po starym nieist-

niejącym kościele, parceli na którym stoi obecnie ple-

bania i dom młodzieżowy. Cdn.  

Str.  2                                                                                



    Trzy wymiary najważniejszej tajemnicy.   

Wniebowstąpienie jest drugim wymiarem tajemnicy zmartwychwstania. Trzecim jest zesłanie Ducha Świętego. Do-

piero te trzy wymiary stanowią całość. Pan Jezus zmartwychwstał, to znaczy przez śmierć przeszedł do nowego ży-

cia i przez to odszedł od nas (wniebowstąpienie), ale jednocześnie jest wśród nas obecny w nowy sposób (zesłanie 

Ducha Świętego).  

Natomiast my zazwyczaj jesteśmy uwikłani w nasz ziemski sposób patrzenia, widząc przede wszystkim toczące się 

na świecie rozgrywki zarówno w wymiarze społeczno-politycznym, jak 

również w wymiarze naszych osobistych spotkań w domu, pracy w są-

siedztwie itd. To nas najbardziej dotyka i interesuje. Nowa rzeczywi-

stość  

Natomiast przez zmartwychwstanie Pan Jezus ukazał nam zupełnie 

inne istnienie, nową rzeczywistość, która całkowicie przerasta to, co 

obecnie spotykamy na ziemi. Niestety, my ciągle staramy się patrzeć  

w sposób ziemski.  

Tak było nawet z uczniami, którzy spotkali Zmartwychwstałego. Kiedy 

się z nimi żegnał i ich opuszczał, oni pytali: Panie, czy w tym czasie 

przywrócisz królestwo Izraela? (Dz 1,6). Ziemskie wyobrażenie i pragnienie ciągle w nich było żywotne.  

W odpowiedzi na pytanie uczniowie usłyszeli: Nie wasza to rzecz znać czas i chwile, które Ojciec ustalił swoją wła-

dzą… (Dz 1,7).  

Można by dodać: „ani sposób, w jaki Ojciec to królestwo wprowadzi”. Królestwo, jakie Bóg nam da, nie jest króle-

stwem według naszego wyobrażenia i oczekiwania. To inne królestwo. Inne są ścieżki Boga, a inne ludzi. Inne Jego 

myśli, a inne nasze.  

Duch Prawdy  

Dlatego zasadniczym tematem podczas pożegnania będzie nie czas ponownego przyjścia Jezusa, lecz posłanie Ducha 

Świętego, Ducha Prawdy, który doprowadzi nas do całej prawdy i udzieli mocy do tego, by być świadkami: ale gdy 

Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Sa-

marii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,7n).  

Wniebowstąpienie Pana Jezusa to nie „uniesienie Go ponad chmury”, ale Jego „zasiadanie po prawicy Ojca”. Stąd 

Jego zupełnie inna obecność dla nas, obecność przez Ducha Świętego. Przez Niego całkowicie w nowy sposób jest 

wśród nas sam Pan Jezus, aż do skończenia świata (zob. Mt 28,20). W innym miejscu św. Paweł pisze: Tak więc 

 i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie 

znamy Go w ten sposób (2 Kor 5,16).  

Życie w Duchu Świętym  

Życie uczniów Chrystusa obecnie to w istocie życie w Duchu Świętym. Dlatego zasadnicza troska kieruje się ku 

przyjściu tego Ducha. Przytoczony fragment z Dziejów wskazuje na moc, która ogarnie uczniów, by mogli być 

świadkami Jezusa. Podobnie w Ewangelii św. Łukasza Pan Jezus poleca im pozostać w mieście, aż otrzymają „moc 

z wysoka”. Ona dopiero pozwali im na nowo żyć i postępować.  

Duch Święty udziela mądrości do poznania prawdziwej nadziei, jaką daje nam Bóg, abyśmy już nie żyli wyobraże-

niami, tworzonymi na podstawie ziemskiego życia. To poznanie przekracza nasze naturalne doświadczenia, otwie-

rając nadzieję, z której wyrasta moc ufności.  

Dzięki niej możemy dawać świadectwo wiary w Chrystusa obecnego wśród nas. Jego obecność jest szczególna pod-

czas liturgii, która jest właściwie celebracją tej obecności na różny sposób: w zgromadzeniu w Jego imię, w Jego 

słowie, w Jego ofierze. Na końcu otrzymujemy błogosławieństwo, aby był On obecny w naszym życiu.   
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1.Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Modlimy się, aby Dobry Bóg wzbudził w nas pra-

gnienie nieba. Dziś nabożeństwo majowe w Polanie Ostrej przy figurce o godz. 17 00.  - zapraszamy wszystkich 

mieszkańców Polany.   

2. We wtorek, 31 maja, przypada liturgiczne święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest także  

w naszej parafii wspomnienie św. Jana Bosko - w naszej  modlitwie będziemy pamiętać dobrodziejach parafii.    

3. W środę, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka. Będziemy modlić się za wszystkie dzieci.  

4. Rozpoczynamy czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwco-

we z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy św.  Serdecznie zapraszamy na wspólną modlitwę.  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa za kapłanów oraz nowe powołania o godz. 18 00.  

- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa; spowiedź święta od godz. 17 30.   

- w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej o godz. 8 00.  

6. W najbliższą niedzielę - Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres 

Wielkanocy.   

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

młodzieży do sakramentu Bierzmowania.  

8. Trwa nadal remont wejścia do Kościoła. Całość inwestycji będzie kosztować około 75 000 zł. Nadal prosimy 

o wsparcie tego dzieła. Wszystkim ofiarodawcom „dziękuję” - Bóg zapłać.  

9. W sobotę zapraszam na sprzątanie terenu wokół kościoła o godz. 9 00. - rodziców pierwszej Komunii  

i rocznicy i mieszkańców Hotelu, Hawai do P. Maruszczak.  

10. Wszystkim solenizantom i jubilatom nadchodzącego tygodnia życzymy wiernego trwania przy Chrystusie, 

doświadczenia mocy Boga w codziennym życiu oraz niegasnącej nadziei na spotkanie z Bogiem w niebie.   

         Intencje Mszy Świętych   

 29 Maj -  Niedziela  -  godz. 8 00. + Kamila Gwóźdź (gr.) 2)+ Bronisława + Stanisław 

 Łysyganicz   o godz. 11 00. + rodziców:  +  Paulina, + Józef  

30 Maj - poniedziałek     1) + Kamila Gwóźdz  2) + Dominika Bożetka  3) W 30 rocz. ślubu Katarzyny i Romana     

31 Maj - wtorek–             1)  + Dominika Bożetka   2) O Boże błog. dla Kazimierza .     

1 Czerwiec   - środa  -     1) + Maria Żytko (gr.)     2) O dusze w czyśćcu cierpiące      

2 Czerwiec  -  czwartek   1) + Maria Żytko (gr.)    2 O dusze w czyśćcu cierpiące 3) O bł. Boże dla Agnieszki       

3 Czerwic  - Piątek          1) + Maria Żytko (gr.)    2) O dusze w czyśćcu cierpiące 3) + Mieczysław Opałka        

4 Czerwiec - Sobota        1) + Maria Żytko (gr.)    2) O dusze w czyśćcu cierpiące       

5 Czerwiec  -  Niedziela o godz. 8 00. 1) + Maria Żytko (gr.) 2) O dusze w czyśćcu cierpiące   

o godz. 11 00.  + Maciej Kaluba, + Jan Małek    

 Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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