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"...To bóg chce działać, a my powinniśmy 

modlić się, by zechciał w swej dobroci 

posłużyć się nami w swoich świętych 

działaniach ..." myśli św. Jana Bosko  
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Ty jesteś Zbawicielem świata 

 Pytanie Jezusa domaga się bardzo osobistej odpowiedzi od każde-

go z nas. Niestety, nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiedzieć szczerze. 

Odpowiadając na pytanie, kim jest dla nas Jezus, często zaczynamy klu-

czyć. Mówimy, że jest wybitnym mędrcem i mówcą, głosicielem wyjątko-

wo pięknej filozofii, że był dobry i życzliwy dla ludzi, wpłynął na losy 

świata i historię wielu osób. Wszystko to prawda, ale jest to odpowiedź 

niewystarczająca. Jedynie Piotr odpowiedział wprost i wyczerpująco: Je-

steś Chrystusem Bożym. Jeśli dziś nie znajdujemy w sobie wystarczającej 

wiary, by tak zawołać, jeśli nie zobaczyliśmy jeszcze w swoim życiu owo-

ców zbawienia, wysłużonych przez Jezusa, możemy zawsze zdać się na 

Piotra – Piotra Apostoła i Piotra naszych czasów – który od wieków składa 

swoje wyznanie wiary. Naszą słabą wiarę, nawet naszą niewiarę, możemy 

zakorzenić w słowach, które wyznaje Kościół: Jesteś Chrystusem Bożym. 

Ty jesteś Zbawicielem świata.  

 Panie Jezu, dziękuję ci za święty, apostolski i powszechny Ko-

ściół, który niezłomnie przez wieki wyznaje wiarę w Ciebie. W nim zako-

rzeniam swoją wiarę, szczególnie gdy jest ona słaba. Ty żyjesz i królujesz 

na wieki wieków. Amen.   
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                                         Odwiedziny bieszczadzkiej ojcowizny  

Do Polany bardzo często przyjeżdżają rodziny dawnych mieszkańców. Z upływem czasu ojcowiznę odwiedzają 

już tylko dzieci lub wnuki dawnych polańskich parafian. W ostatnich dniach do  Seredniego Małego dotarły pie-

szo z Polany Renata Baszczak i Marzena Beigert. Babcia pani Renaty – Eugenia Radwańska pochodziła z Sered-

niego Małego, w 1944 roku była w polsko-sowieckim oddziale partyzanckim kpt. Kunickiego. Jej bracia Mie-

czysław, Antoni i Kazimierz, po przejściu frontu we wrześniu 1944 roku, wstąpili do milicji polskiej, bardzo 

szybko tę formację, dekretem PKWN, przemianowano na milicję obywatelską.   

Bracia Eugenii Radwańskiej służyli w milicji po polskiej stronie Sanu. Mieczysław Radwański zginął w listopa-

dzie 1944 roku. Był milicjantem na posterunku w Zatwarnicy i eskortował z innymi milicjantami kobiety z Se-

redniego Małego, które udały się do Procisnego po swoje krowy, uprowadzone przez banderowców trzy miesią-

ce wcześniej. W banderowskiej zasadzce nad Sanem zginęli między innymi Mieczysław Radwański i jego mat-

ka Aniela. Informacje o tragicznie zakończonej wy-

prawie po skradzione krowy przekazała Helena 

Skowrońska, mimo że była ranna,  udało się jej prze-

dostać na sowiecką stronę Sanu i wrócić do Sered-

niego Małego.  

Radwański został pochowany na cmentarzu w Za-

twarnicy, ma tam pojedynczy grób odnowiony w XX 

wieku przez Urząd Gminy Lutowiska. Na tym sa-

mym cmentarzu znajduje się także zbiorowy grób 

innych milicjantów poległych w tym samym czasie.  

Nie ma natomiast grobów kobiet z Seredniego pole-

głych na Sanie w listopadzie 1944 roku: Anieli Rad-

wańskiej i Stefanii Wiśniowskiej z Seredniego. Być 

może ich ciała nie zostały odnalezione lub ich groby 

zostały zapomniane, gdyż w latach PRL-u odnowio-

no z urzędu jedynie groby milicjantów. Na grobie Mieczysława Radwańskiego umieszczono wówczas napis: 

Funkcjonariusz MO zginął w walce o utrwalaniu władzy ludowej. Szkoda, że napis na odnowionym grobie w 

XX wieku został bezkrytycznie skopiowany z poprzedniego nagrobka. Utrwalanie władzy ludowej oznaczało 

władzę PKWN wprowadzaną w Polsce siłowo przy wsparciu NKWD i Armii Czerwonej. 

Radwański nie poległ w służbie o utrwalanie tzw władzy ludowej ale poległ w służbie o przywracanie władzy 

Państwa Polskiego po odejściu z Zatwarnicy Niemców i policji ukraińskiej (Ukrainische Hilfpolizei). Służba 

Polaków pod szyldem milicji obywatelskiej, legalizowała posiadanie broni przez polskie oddziały samoobrony 

po przejściu frontu. Tak naprawdę pełnię władzy do końca wojny sprawowały w Bieszczadach oddziały NKWD.

 W 1945 roku rodzina Radwańskich w ramach tzw repatriacji, przesiedliła się na ziemie odzyskane do 

Białej pod Chojnowem. Wyjechali: senior rodziny Jan Radwański z synami Antonim, Kazimierzem, córkami 

Eugenią i Bronisławą. W Bieszczadach została siostra Jana - Józefa, która wyszła za Ukraińca i w 1951 roku zo-

stała z rodziną przesiedlona pod Odessę. Maria Radwańska wywieziona na roboty do Niemiec nie wróciła do 

Polski, ale wyemigrowała do Ameryki. Na zawsze w Bieszczadach zostali Mieczysław Radwański (1917-1944) 

i jego matka Aniela Radwańska z domu Mykita – której miejsce pochówku jest nieznane.  WS.   
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      Święto Bożego Ciała 

          Celem obchodów  tradycyjnego Święta Bożego Ciała  jest 

publiczne wyznanie wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Naj-

świętszym Sakramencie, oddanie Mu czci i podziękowanie za 

łaski płynące za sakrament Eucharystii.  Kościół katolicki wie-

rzy, że w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są obecne 

prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz  

z duszą i bóstwem Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. 

             Początki uroczystości Bożego Ciała sięgają XIII w.  Pa-

pież Urban IV  11 sierpnia 1264 r., ustanowił święto Najświęt-

szego Ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa dla Kościoła lokal-

nego, następny papież  Jan XXII rozpropagował je w całym 

Kościele. Liturgicznym opracowaniem święta zajęli się domini-

kanie, przy znaczącym udziale św. Tomasza z Akwinu. W 1389 

r. papież Urban VI zaliczył tę uroczystość do głównych świąt 

Kościoła katolickiego. Nazwa monstrancja, w której wystawia 

się na widok publiczny ciało Pańskie, pochodzi od łac. słowa 

monstro, monstrare - pokazywać. 

        Na początku XIV w. procesje zaczęto organizować  w 

Polsce i bardzo szybko nabrały dużego znaczenia w naszej 

rodzimej religijności. 

     Od samego początku na trasie procesji budowano czte-

ry ołtarze symbolizujące cztery Ewangelie i cztery strony 

świata, na które jest ona głoszona. Przy każdym odczyty-

wany jest fragment Ewangelii - przy pierwszym wg św. 

Mateusza o ostatniej wieczerzy, czyli nawiązujący do usta-

nowienia Eucharystii; przy drugim - fragment Ewangelii 

wg św. Marka, dotyczący rozmnożenia chleba; przy trze-

cim - wg św. Łukasza, który opowiada o zaproszonych na 

ucztę; przy czwartym zaś - wg św. Jana, mówiący o sakra-

mencie zjednoczenia. 

     Zgodnie  z katolicką tradycją, polańska   procesja prze-

biegała również  do czterech ołtarzy ustawionych tym ra-

zem  przy drodze przez tzw. Hawaje. Ustawieniem i udeko-

rowaniem ołtarzy  zajęli się mieszkańcy Polany Dolnej.  

Tegoroczna procesja, poprzedzona uroczystą Mszą Św., 

zgromadziła  bardzo wielu uczestników – mieszkańców 

Polany oraz licznych turystów.  Opr. H.M  
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1.Dziś dwunasta niedziela zwykła. W dniu dzisiejszym czworo dzieci z naszej parafii świętują pierwszą rocznicę Ko-

munii Świętej.   

2. Jutro, w poniedziałek, 20 czerwca Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Będziemy modlić szczególnie za  uchodźców 

 z Ukrainy przebywających w naszym Domu młodzieżowym.   

3. W czwartek, 23 czerwca Dzień Ojca. Będziemy żyjącym wypraszać obfitość Bożego błogosławieństwa, a dla zmar-

łych – wieczną nagrodę.   

4. W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To także z inicjatywy Świętego Ja-

na Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych. W tym dniu będziemy Msza św. z prośbami i podziękowaniami do Maryi Wspomożycielki 

Wiernych.   

5. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy dzieci i młodzież, nauczycieli i wychowawców na Mszą Świętą  

o godz. 9 00. w czasie której będziemy w sposób szczególny dziękować za trud całorocznej pracy.    

6. W sobotę, 25 czerwca, przypada liturgiczna uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Ze względu na 

przypadającą w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa została przeniesiona na dzień 25 czerwca.   

7. Nabożeństwo czerwcowe codziennie po Mszy Świętej. Do czwartku włącznie jest połączone z procesją euchary-

styczną.  

8. W piątek 24 czerwca po Mszy św. odbędzie spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania wraz z ro-

dzicami z Ks. Dziekanem Markiem Typorowiczem z Ustrzyk Górnych.   

9. W następną niedzielę Msza św. o godz. 14 30. w kaplicy Polowej na Olchowcu.   

10.  Dzisiejsza składka  przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Został zakończony remont wejścia do Kościoła i prace 

remontowe przy plebanii.   

11. Wszystkim solenizantom i jubilatom najbliższego tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa.   

                 

      Intencje Mszy Świętych   

 

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

 o godz. 11 00. + Janina Oskoryp (M)    2) W intencji dzieci i rodziców Rocznicy Pierwszej Komunii Św. 

   

20 Czerwiec - poniedziałek 1) + Maria Żytko (gr.)   2)  + Henryk Zatwarnicki od Wujcia, Oli, Ani, Karolinki.       

21 Czerwiec - wtorek–     1)  + Maria Żytko (gr.)        2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny      

22 Czerwiec   - środa  -    1) + Maria Żytko (gr.)         2) + Zofia Krasoń       

23 Czerwiec  -  czwartek  1)+ Maria Żytko (gr. )    2) +Henryk  Zatwarnicki od rodz. Dyrdów   

24 Czerwic  - Piątek   - Uroczyst. Najsw. Serca Jezusa       1) + Maria Żytko (gr.)     2)  + Irena   

25 Czerwiec - Sobota  1) + Maria Żytko (gr.)  2) + Bożena Wiercińska od rodz. Zmudów i Gawłów.   

   

26 Czerwiec  -  Niedziela   o godz. 8 00. 1) + Maria Żytko (gr.)   

  godz. 11 00.+Władysław Podstawski(3 rocz. śm.)   

  o godz. 14 30. - na Olchowcu—za Parafian   
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