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"... Najlepszą rzeczą jaką można uczynić 

na świecie jest sprowadzić zagubione 

dusze na drogę cnoty, wiodącą do 

Boga ..." Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 23  

Miłość Boga zmienia nasze życie  

 Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam rewolucję, jaka dokonuje się 

w relacji Boga do człowieka. Z jednej strony bowiem trudno mówić, że 

kochamy Boga, gdy nie wypełniamy przykazań. Z drugiej jednak – wiemy 

dobrze, że nie jesteśmy w stanie wypełnić przykazań ani żyć w sposób 

dobry i piękny, jeśli nie poznamy wpierw wielkiej miłości Boga do nas. To 

prawdziwa rewolucja: odkryć, że nie swoim wysiłkiem ani swoją doskona-

łością zdobywamy miłość Boga. Bóg wie, że owa doskonałość jest dla nas 

niedostępna, że nie jesteśmy w stanie żyć tak, by nic nigdy nie można było 

nam zarzucić. Dlatego jako lekarstwo na naszą ludzką biedę proponuje 

swoją wielką miłość. To ta miłość ma siłę zmienić nasze życie. Tylko ta 

miłość ma moc przemienić nasze serca. Miłość uzdalnia nas do czynienia 

dobra. Nie ma tej mocy strach czy poczucie przyzwoitości, moralności, 

obowiązku. Oto Nowy Testament zapisany literami Ducha Świętego: Kto 

poznał miłość Boga, stał się zdolny do dobrego i pięknego życia.  

 Panie Jezu Chryste, otwieram swoje spragnione serce na dar Two-

jego Świętego Ducha. Wypełniaj mnie, przenikaj, wylewaj na mnie te 

święte dary, które prowadzą do odkrycia, jak bardzo jestem przez Ciebie 

kochany. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
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ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 
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40-lecie salezjanów w Polanie 1982-2022 cz. - 11 

 40-lecie salezjanów w Polanie 1982-2022 cz.11. 

Rok 1994 cd. polańskiego kalendarium w miesięczniku 

Wśród Nas.   

- Początkiem czerwca zostanie przeprowadzona akcja 

„czysty potok”. Prosi się wszystkich mieszkańców o 

posprzątanie brzegów i koryt potoków leżących opodal 

gospodarstw. Dzieci szkolne przeprowadzą czyszczenie 

potoków Głuchy i Czarny oraz nabrzeży zalewu soliń-

skiego w Chrewcie. W wywozie śmieci na wysypisko 

pomoże gmina. Nasze otoczenie świadczy kim jeste-

śmy! 

- Prawdopodobnie w czerwcu zacznie działać skup 

mleka w Polanie.  

- W sobotę 25 czerwca w Czarnej odbyło się bierzmo-

wanie, którego udzielił sześciu naszym parafianom ks. 

biskup Stefan Moskwa. Sakrament bierzmowania dla 

obecnej klasy VIII, VII i VI będzie miał miejsce w Po-

lanie 15 września w czasie wizytacji kanonicznej na-

szej parafii przez ks. arcybiskupa Józefa Michalika.  

- W domu młodzieżowym przy parafii gościły następu-

jące grupy młodzieżowe: ks. Rozmus z Krakowa, ks. 

Latawiec i ks. Dudek z Oświęcimia – wycieczka rowe-

rowa, ks. Świrydziuk Ryszard z Rumi, ks. Szpak An-

drzej z Sosnowca, ojciec Jan karmelita z Przemyśla na 

rekolekcjach, ks. Gondro z Poznania i Środy Sląskiej, 

ks. Łagocki Stanisław z Przemyśla, ks. Horwat Tade-

usz z Przemyśla, grupa z Malawy.  

- Szkoła Podstawowa w Polanie święciła we wrześniu 

swoje 60 lecie, które przygotował Pan Jaremczuk Ma-

rek i Grono Nauczycielskie. Uroczystość miała potrój-

ny wymiar: w kościele, w świetlicy i na boisku – festyn 

i ognisko. Przyjechało wielu gości, między innymi byli 

absolwenci szkoły z Białej, Chojnowa i Złotoryi ze 

swoim duszpasterzem.  

- 16 września ks. arcybiskup metropolita Józef Micha-

lik przeprowadził wizytację kanoniczną naszej parafii. 

Drogę przejazdu czcigodnego gościa pięknie udekoro-

wano transparentami i kwiatami z naszych ogródków. 

Ksiądz  arcybiskup odwiedził szkołę, gdzie spotkał się 

z uczniami i nauczycielami, zwizytował kancelarię pa-

rafialną, wioskę, spotkał się z grupami parafialnymi i 

udzielił sakramentu bierzmowania dla 9 naszych dzieci 

w czasie uroczystej Mszy Św.   

- Ostatnio obok szkoły pracuje agregat wiertniczy. Mo-

że będzie wreszcie woda tak potrzebna szkole.  

- Nabożeństwa różańcowe cieszą dzieci, a także doro-

słych. Ostatnio modliliśmy się w Polanie Górnej przy 

kaplicy. 

- Rekolekcje dla Kręgów Rodzinnych trwały od 11 do 

13 listopada. Prowadził je ks. Jerzy Musiałek i grupa 

animatorów z diecezji bielsko-żywieckiej. Atmosfera 

spotkań rekolekcyjnych bardzo rodzinna, a Słowo Boże 

padało na urodzajną glebę ludzkich serc. Gośćmi były 

dwie polskie dziewczyny: Irena z Grodna i Ania z Ki-

szyniowa (Mołdawia). 

- 26 listopada została uroczyście poświęcona nowa sal-

ka kominkowa dla młodzieży KSM. Otrzymała rów-

nież swojego patrona św. Dominika Savio.  

- Zespól KSM przedstawił w świetlicy inscenizację pt.: 

Nastroje przedświąteczne w kancelarii św. Mikołaja. 

Zespół muzyczny KSM w 1994 roku towarzyszył litur-

gii Mszy Świętej dwa razy w miesiącu razem ze scholą. 

Członkowie KSM wyjeżdżali w 1994 roku na spotka-

nia formacyjno-rekolekcyjne i na walny zjazd KSM w 

Dubiecku koło Przemyśla. Polański KSM pomagał w 

redagowaniu miesięcznika parafialnego Wśród Nas.  

- Mówią, że z Polany wszędzie daleko, a jednak doje-

chała do nas telewizja z Rzeszowa. Filmowano szkołe, 

stadninę koni huculskich, kościołek i okolicę, która na 

tę okoliczność ubrała się w śnieżnobiałą szatę pięknej 

bieszczadzkiej zimy. Dzieci wystąpiły jak aktorzy z 

urodzenia. 

- Decyzją Komisji Majątkowej w warszawie parafia w 

Polanie otrzymała, jako własność zamienną, zwrot 

upaństwowionych gruntów i lasu.  

- Przyszła zima, piękny śnieg, a mróz skuł nasze stru-

mienie. Niedługo ruszy wyciąg narciarski – szkoli się 

obsługa.  
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 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO czyli 7 rzeczy, które 

musisz wiedzieć o Pięćdziesiątnicy!  

 

 

 

 

 

Duch 1  

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na ze-

branych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. 

Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus tuż przed 

Wniebowstąpieniem. Przypominamy siedem rzeczy, o 

których musi pamiętać katolik, gdy myśli o tym szczegól-

nym wydarzeniu.  

1.Dlaczego „Pięćdziesiątnica”?  

 Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia 

po Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym 

święto Zesłania Ducha Świętego nazywa się z tego powo-

du "Pięćdziesiątnicą".  

2. Skąd wzięła się nazwa „Zielone świątki”?  

 Pięćdziesiątnica przypada w Polsce w okresie najpięk-

niejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to 

obchodzimy bowiem zwykle na przełomie maja i czerw-

ca. Różne regiony Polski dopracowały się nieco odmien-

nego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło 

uwypuklenie radości z długo oczekiwanego, „zielonego” 

okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziew-

cząt, ludność wiejska w święto to urządzała też liczne 

zabawy, oczywiście na zielonym łonie przyrody.  

3. To jedna z trzech najważniejszych uroczystości w Ro-

ku Liturgicznym!  

Trzy największe uroczystości roku kościelnego są po-

święcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże 

Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojco-

stwa Bożego – Ojciec Przedwieczny zsyła Syna swego 

Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odku-

pił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i 

śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia chwaleb-

nym Zmartwychwstaniem.  

 Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby bo-

skiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na 

świat, aby to, co Ojciec stworzył, a Syn odkupił, zostało 

utwierdzone i poświęcone przez Niego.  

4. Przed wojną traktowano Święto Ducha Świętego jak 

Boże Narodzenie i Wielkanoc  

 Przed wojną Zielone Świątki - podobnie jak Boże Naro-

dzenie i Wielkanoc - były świętami dwudniowymi. Drugi 

dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. 

nie było woli, by do dobrych tradycji powrócić.  

Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała 

natomiast, że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa 

Zesłania Ducha Świętego. Dziś zawsze obchodzimy Pięć-

dziesiątnicę de facto 49 dni po Zmartwychwstaniu – jest 

to bowiem święto niedzielne - Niedziela Zesłania Ducha 

Świętego.  

 5. Jak Pismo Święte przedstawia Zesłanie Ducha Święte-

go?  

 Dla przypomnienia, w Dziejach Apostolskich czytamy: 

„I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego 

wiatru gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie sie-

dzieli. I ukazały się im rozdzielone języki jakoby ognia, i 

usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszy-

scy Duchem Świętym i poczęli mówić rozmaitymi języka-

mi, jako im Duch Święty wymawiać dawał” (Dzieje Ap., 

II, 2-4).  

 6. Tego dnia narodził się Kościół  

 Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest 

niczym innym jak dniem narodzin Kościoła.   

7. Niech zstąpi Duch Twój – wołanie w wigilię Zesłania 

Wielu katolików doskonale pamięta słowa Jana Pawła II 

z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedzia-

ne w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech zstąpi 

Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze 

ziemi. Tej Ziemi! Telewizje i portale internetowe pokazy-

wały nam ten moment tysiące razy, potrafimy nawet za-

intonować go, tak jak Ojciec Święty. Ale czy pamiętamy, 

że słowa te – które z pewnością znacznie przyczyniły się 

do zmiany polskiej rzeczywistości - wypowiedziane były 

w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi sło-

wami Jan Paweł II mówił: I wołam, ja, syn polskiej zie-

mi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głę-

bi tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, 

wołam wraz z wami wszystkimi:  

Niech zstąpi Duch Twój!  Niech zstąpi Duch Twój!  

I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen. 
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1.Dziś wraz z całym Kościołem obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Prosimy, aby „Duch Święty 

dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. Zmiana tajemnic różańco-

wych po Mszy św. o godz. 11 00.  

 

2. Jutro święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Msza św. o godz. 18 00.   

3. W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamięcią pra-

gniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im Bożą pomoc oraz łaskę wierności na drodze powołania.  

4. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej. Serdecznie zapraszamy, 

aby poprzez litanijne wezwania przepraszać Boga za nasze grzechy i niewierności. 

5. W najbliższą niedzielę, 12 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość Najświętszej Trójcy. W tym dniu o godz. 

13 00. - ośmioro dzieci z naszej Parafii przyjmie po raz Pierwszy Komunię św.  

  

6. Spotkanie dzieci przed Pierwszą Komunią we wtorek i środę. Spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek 17 30. 

W piątek po Mszy św. - spotkanie kandydatów do Bierzmowania    

   

7. Przypominam o uporządkowaniu terenu koło Kościoła i Cerkwi rodzicom dzieci Pierwszokomunijnych oraz 

grupie która ma w tym roku porządki - grupa od Hotelu, Hawaje, do P. Maruszczak.  

  

8. Boże Ciało: Baldachim - Tadeusz Michno, Figura Flioriana - Strażacy, Figura P. Jezusa Młodzież do Bierz-

mowania, Figura M. Bożej, - Pisarska Urszula, Maruszczak Beata, Caban, Oskorip Agnieszka, młodzież szkół 

ponadpodstawowych, Sztandary - Ojcowie dzieci Komunijnych, Sypanie kwiatów—dzieci komunijne i młodsze

  

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia: otwartości na działanie Bożej łaski.   

         Intencje Mszy Świętych   

5 Czerwiec -  Niedziela  -  godz. 8 00. + Maria Żytko (gr.)   

o godz. 11 00. 1) Dusze w czyśćcu cierpiące 2) + Maciej Kaluba, + Jan Małek   

6 Czerwiec - poniedziałek - święto Matki Kościoła     1) + Maria Żytko (gr.)   2) Dusze w czyśćcu       

7 Czerwiec - wtorek–             1)  + Maria Żytko (gr.)  2) Dusze w czyśćcu    3) + Stanisław Smaroń    

8 Czerwiec   - środa  -     1) + Maria Żytko (gr.)          2) Dusze w czyśćcu     

9 Czerwiec  -  czwartek   1) + Maria Żytko (gr.)         2) Dusze w czyśćcu     

10 Czerwic  - Piątek        1) + Maria Żytko (gr.)    2)  O bł. Boże    3) Władysław Kraśoń       

11 Czerwiec - Sobota 1) + Maria Żytko (gr.)  2) + Piotr + Zofia    3) + Zofia Krasoń   

12  Czerwiec  -  Niedziela        o godz. 8 00. 1) + Maria Żytko (gr.)     o godz. 11 00.  + Adela Łukas     

o godz. 13 00. - Pierwsza Komunia św.—w intencji dzieci i rodziców  

 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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