Rok XXX 2022, nr. 24

12.06. 2022 r.

Wiara to proces
Jezus traktuje naszą wiarę jako proces, na który składa się wiele
małych etapów rozłożonych w czasie. On wie, że nie wszystko jesteśmy w
stanie przyjąć od razu, że nie wszystko jesteśmy w stanie od razu zrozumieć. Jest najlepszym pedagogiem, który małymi krokami, przez zagad-
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nienia łatwiejsze, doprowadza swoich uczniów do tego, co największe.
Miałbym wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego udźwignąć – mówi Jezus do nas, swoich uczniów. A mówi to
przecież u progu wydarzeń, które będą musiały zachwiać naszą wiarą, które przekroczą wszelkie nasze wyobrażenie – u progu swojej męczeńskiej
śmierci. On wie, że musimy dojrzeć do zrozumienia krzyża, do zrozumienia tajemnicy cierpienia. Jesteśmy niemowlętami, które strawią tylko najprostszy pokarm, które muszą nauczyć się swoich pierwszych kroków.
Jednocześnie jednak jesteśmy w szkole Jezusa Chrystusa, który przeprowadzi nas przez najtrudniejszą lekcję – lekcję Golgoty – aż do poznania
świętego oblicza Boga Ojca w niebie.
Panie Jezu Chryste, pragnę stać się pokorny, bo tylko wtedy udzielona zostanie mi ta niezwykła wiedza, która zanurzy mnie w miłości Boga
Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Ty żyjesz i królujesz na wieki
wieków. Amen.
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"... Te rzeczy, które służą ciału muszą w
ostateczności prowadzić do szczęścia
ducha i pomnażać chwałę Pana ..."
Myśli św. Jana Bosko.
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Dokumenty legionisty w Polanie

zostaliście na miejscu, bo bardzo wiele rodzin w kwietniu

Otrzymałem niedawno dokumenty opisujące losy legio- ubiegłego roku zostało wywiezionych do Kazachstanu.
nisty Ignacego Lewickiego urodzonego pod Lwowem w Byłem bardzo niespokojny o Was, bo przez trzy miesiąDunajowie. Zgłosił się do Legionów w 1914 roku będąc ce, to jest od kwietnia do lipca 1940 nie miałem żadnej
uczniem, w 1918 roku po bitwie pod Rarańczą został in- wiadomości, dopiero 14 lipca 1940 dostałem pieniądze i
ternowany na Węgrzech, potem wysłany na front włoski. bieliznę do Brygidek. … Przed kilkoma dniami ponioDo Wojska Polskiego wstąpił jako ochotnik 1 listopada słem wielką stratę materialną, bowiem w nocy na naszą
1918 roku. Można powiedzieć, typowe polskie losy Pola- celę wpuścili kilku złodziei, żulików, którzy wycięli mi
ka
urodzonego
w
austriackiej
Galicji. kieszeń z kamizelki w czasie snu i zabrali 50 rubli, które
Intencją ofiarodawcy z Polany było to, by rodzinne do- jak Ci wspominałem uzyskałem ze sprzedaży bluzy i bukumenty Lewickiego trafiały do muzeum lub archiwum, cików. Byłem po całodziennej pracy bardzo zmęczony,
i w ten sposób przetrwały dla potomnych. W celu prze- spałem snem kamiennym i zupełnie nic nie słyszałem.
kazania dokumentów w godne ręce skontaktowałem się z Memu koledze również zabrali 70 rubli. Zostawili mi
Archiwum Państwowym w Rzeszowie Oddział w Sanoc- przez grzeczność jeszcze dwa ruble, no i ten papier, na
ku. Nadmieniłem, że osoba, której dokumentację rodzin- którym piszę. …Ignacy Lewicki zmarł w wieku 46 lat w
ną chcę przekazać Archiwum, nie była związana z Pod- Uzbekistanie w Azji Środkowej, z wycieczenia i chorób
karpaciem. Otrzymałem bardzo zachęcającą odpowiedź, po trudach sowieckich więzień i łagrów. Był już wówczas
a mianowicie, że Archiwum bardzo chętnie przejmie tę żołnierzem 7 Dywizji Piechoty w armii generała Władysława Andersa. Został pochowany na polskim cmentarzu
dokumentację jako darowiznę.
tygodniu wojennym w miejscowości Narpaj. Spoczywa tam 49 polpojawiłem się skich żołnierzy. Cmentarz jest dziś odnowiony.
Po

w Sanoku i Moja osobista wyprawa do sanockiego oddziału Archizostałem bar- wum Państwowego w Rzeszowie miała tę korzyść, że momiło głem obejrzeć archiwalia z Polany. Zobaczyłem m.in.
przyjęty
w opis budynków w Polanie przekazanych stronie polskiej
w 1951 roku. Dowiedziałem się także, że w gmachu ArArchiwum.
dzo

Dowiedziałem chiwum organizowane są bezpłatnie lekcje archiwalne.
się, że równie Młodzież szkolna dowiaduje się na nich jakie zadania
pra- pełnią archiwa państwowe, zapoznaje się z różnymi macownik Archi- teriałami archiwalnymi, a w tym również z materiałami
dobrze

mógł dotyczącymi ich miejscowości (m.in. księgami metrykalprzyjechać do nymi i gruntowymi). Ostatnio lekcja archiwalna była
wum

mnie abym nie musiał się fatygować do Sanoka. Umowę zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nodarowizny i protokół zdawczo-odbiorczy można było wotańcu im. bł. o. Anastazego Pankiewicza. Kierownik
spisać u mnie w domu. Dokumenty rodziny Lewickich Oddziału przedstawił krótką historię szkoły, a także ciezostaną przekazane do konserwacji. Jest wśród nich kawostki dotyczące patrona szkoły bł. o. Anastazego
m.in. dyplom Krzyża Niepodległości a także dyplom (m.in. arkusze ocen szkolnych). W kolejnej części lekcji
Srebrnego Krzyża Zasługi za zasługi w służbie kolejowej. archiwalnej odbyły się zajęcia z kaligrafii. Dzieci samoDyplom podpisany przez premiera Sławoja Składkow- dzielnie pisały piórem i atramentem na przygotowanych
skiego. Unikalna jest także korespondencja z zesłania do formularzach. Na koniec każdy uczeń otrzymał dyplom,
pozostawionej we Lwowie rodziny. Przytoczę fragment na którym osobiście odcisnął pieczęć lakową. Młodzież
listu z 23 maja 1941 r. wysłanego z łagru na północnym po takiej lekcji archiwalnej zapamięta na zawsze, że staUralu:

re, zbędne dokumenty nie powinny trafiać na śmietnik

Ja Bogu dziękuję, że Was ochronił przed wywózką i po- ale do archiwum.
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Święto Szkoły w Polanie
Szkoła Podstawowa w Polanie od 1999r. nosi imię Kard. Stefana Wyszyńskiego. Każdego roku, 28.05. w rocznicę śmierci Kardynała, obchodzimy Święto Szkoły upamiętniające postać Patrona. Majowe uroczystości zbiegają
się z pobliskim świętem pod koniec maja a mianowicie z
Dniem Matki. Tak więc uroczysta akademia z okazji Święta
Szkoły, upamiętnia nie tylko Kard. Stefana Wyszyńskiego ale
również wszystkie mamy.
W tym roku szkolne uroczystości rozpoczęły się Mszą
Świętą celebrowaną przez ks. Marka Ruska , przy asyście
pocztu sztandarowego w składzie: Emilia Caban, Amelia Pisarska i Robert Morąg – uczniowie klasy VIII. Po Eucharystii,
wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej , gdzie

klasa VII

przedstawiła prezentację o życiu i działalności ks. Stefana Wyszyńskiego. Ogłoszono również wyniki konkursów o Patronie,
konkursu plastycznego i konkursu wiedzy. Po tej części , uczniowie klas młodszych uhonorowali swoje mamy, deklamując piękne wiersze i śpiewając okazjonalne piosenki. Na
zakończenie, zgromadzonym mamom wręczono upominki, wykonane samodzielnie przez ich dzieci. Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy przygotowali tak piękna uroczystość, pięknie dziękujemy !
Harcerze z Polany na zlocie Hufca Bieszczadzkiego
W dniach 3 i 4.06.2022 w Berezce odbył sią zlot Hufca Bieszczadzkiego Lesko, którego komendantem od wielu
lat jest ks. Tomasz Latoszek – proboszcz parafii w Berezce.
Bieszczadzka Drużyna Bartoszowa ze SP w Polanie, na którą składa się zastęp harcerzy i zastęp zuchów,
wzięła udział w tym zlocie. Na zgrupowaniu obecni byli harcerze z Baligrodu, Średniej Wsi, Wołkowyi oraz Berezki, łącznie 5 drużyn.
Pierwszego dnia Zlotu, po powitalnym apelu na boisku przy
SP w Berezce, wszyscy harcerze i zuchy wzięli udział we Mszy Św.
celebrowanej przez harcmistrza Hufca Bieszczadzkiego , ks. Tomasza
Latoszka. Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono dla zastępów
zuchów, szkolenie rozpoznawania różnych gatunków drzew a następnie odbył się konkurs recytatorski poezji Wincentego Pola – patrona
hufca leskiego. W konkursie tym pierwsze miejsce zajęła reprezentantka Polany – Antonina Kaluba, - uczennica kl IV. Wieczorem odbyło się złożenie obietnicy zuchowskiej, do której przystąpiły nasze
zuchy: Antonina Kaluba, Kalina Kaluba, Maja Szczepanek, Piotr Wierciński i Piotr Galica.
W drugim dniu zlotu, po porannej gimnastyce i apelu, przeprowadzono konkurs wiedzy o Wincentym Polu.
Naszą drużynę reprezentowały : Emilia Caban, Roksana Tarnawska i Amelia Pisarska. W ogólnej klasyfikacji II
miejsce zajęła Roksana Tarnawska. Następnie odbyły się szkolenia z różnych umiejętności harcerskich : wiązanie
węzłów, znajomość symboli harcerskich, szyfrowanie a na koniec przeprowadzono bieg patrolowy, sprawdzający
harcerzy i zuchy z nabytych umiejętności. W tej konkurencji odnieśliśmy również sukces, Bieszczadzka Drużyna
Bartoszowa z Polany zajęła II miejsce . Po wręczeniu dyplomów , rozdaniu nagród, odśpiewaniu hymnu harcerskiego, wszyscy zostali poczęstowani obiadem po którym rozjechaliśmy się do domów. Wszystkim uczestnikom
dziękujemy za zaangażowanie a zwycięzcom konkursów: Antoninie Kaluba , Roksanie Tarnawskiej oraz Bieszczadzkiej Drużynie Bartoszowej z Polany – gratulujemy !!!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12 Czerwca
1.Dziś uroczystość Najświętszej Trójcy, w której Kościół wyznaje wiarę w Jednego Boga w Trzech Osobach.

Na Mszy św. o godz. 13 00. ośmioro dzieci z naszej Parafii przyjmie po raz pierwszy Komunię św.
2. Dla dzieci, które przyjęły po raz pierwszy komunię św. trwa od poniedziałku do soboty Biały Tydzień.
Dzieci wraz z rodzicami proszone są codziennie do uczestnictwa we Mszy św. i nabożeństwie czerwcowym.
3. W czwartek, 16 czerwca uroczystość Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy po Mszy
Świętej o godz. 11 00. Prosimy o przygotowanie ołtarzy. Włączmy się czynnie w przygotowanie procesji, niech
będzie to wyraz naszej miłości do Zbawiciela. Zapraszamy do niesienia baldachimu, chorągwi, feretronów, dziewczynki do sypania kwiatów.
4. W piątek po Mszy św. nabożeństwo do św. Charbela
5. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa codziennie po Mszy Świętej. Serdecznie zaprasza-

my, aby poprzez litanijne wezwania przepraszać Boga za nasze grzechy i niewierności.
6. W następną niedzielę o godz. 11 00. dla dzieci z klasy 4 będzie rocznica Pierwszej Komunii św. We wtorek
po Mszy św. spotkanie, a piątek przed mszą św. spowiedź o godz. 17 30. W następną niedzielę na mszy św.
o godz. 11 00. - podziękujemy za 4 letnią pracę w naszej parafii Ks. Józefowi Komosie, został przeniesiony do
pracy w Pogrzebieniu. Do naszej parafii przybędzie Ks. Artur Świeży.
7. W następną niedzielę składka przeznaczona jest cele inwestycyjne - obecnie są wykonane prace wykończeniowe przy wejściu do kościoła i przy wejściu koło plebani. Jest także odnawiana Monstrancja zabytkowa.
8. W piątek po Mszy św. ostatnie spotkanie młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. W następnym
tygodniu będzie egzamin z ks. Dziekanem.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa, mądrości i
gorliwości w podejmowaniu codziennych obowiązków oraz doświadczenia bliskości Boga w drugim człowieku.

Intencje Mszy Świętych
12 Czerwiec - Niedziela - godz. 8 00. + Maria Żytko (gr.) o godz. 11 00. + Adela Łukas
o godz. 13 00. - Pierwsza komunia Św. - w intencji dzieci i rodziców.
13 Czerwiec - poniedziałek 1) + Maria Żytko (gr.)
14 Czerwiec - wtorek–

2) O zdrowie i bł. Boże dla Agnieszki Szczygieł

1) + Maria Żytko (gr.) 2) + Helena Michno w rocz. śm., + Stanisław, + z rodz.

15 Czerwiec - środa - 1) + Maria Żytko (gr.)
16 Czerwiec - czwartek - Boże Ciało

2) + Antoni Pudło

o godz. 8 00. - Dzięk.—bł z okazji 80 rocz. urodzin.

O godz. 11 00. Msza św z procesją w intencji Parafian 2) + Maria Żytko (gr. )
17 Czerwic - Piątek

1) + Maria Żytko (gr.)

2) w intencji Panu Bogu wiadomej

18 Czerwiec - Sobota

1) + Maria Żytko (gr.)

2) Jan Pisarski w rocz. śm.

19 Czerwiec - Niedziela

o godz. 8 00. 1) + Maria Żytko (gr.)

o godz. 11 00. + Janina Oskoryp
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2) w intencji dzieci i rodziców rocz. pierwszej Komunii św.
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