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Właściwa hierarchia
Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Odpowiedź Jezusa brzmi jak zaprzeczenie tego, co najgłębiej zakorzenione w
sercu człowieka. Ten zwyczajny odruch człowieka cywilizowanego wobec
zmarłych może być aktem wielkiej miłości. Ale przecież słów Jezusa nie
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można traktować z bezmyślną dosłownością. Znaczą o wiele więcej, niż
wydawałoby się nam po pierwszym przeczytaniu. Otóż Jezus nie odradza
nam spełnienia tego ważnego uczynku miłosierdzia, tylko przypomina, że
istnieje bardzo konkretna hierarchia dóbr, w której służenie Mu, pójście za
Nim, słuchanie Go, oddanie Mu życia jest na pierwszym miejscu. Wszystko inne ma być temu poddane, wszystko inne jest mniej ważne.
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Bogiem żywych, a nie umarłych,
proszę Cię więc, byś zwracał życie tym, którzy odeszli, byś ożywiał to, co
umarłe, Ty bowiem żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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"... Jezus ukryty w Eucharystii jest i
musi być jedynym i prawdziwym naszym
przyjacielem ..." Myśli św. Jana Bosko

Str. 2
Zabytkowa monstrancja w Polanie

Polańska cerkiew została odzyskana dla potrzeb kultu religijnego w 1969
roku. Wcześniej była w gestii Zarządu Budownictwa Leśnego w Ustrzykach Dolnych. W trakcie urządzania kościoła w dawnej cerkwi przekazywano do świątyni rożne przedmioty do jej wystroju i sprawowania kultu.
Neogotycki ołtarz podarowano prawdopodobnie z Sanoka. Główny obraz
z Przemienieniem Pańskim został namalowany w Polanie, natomiast na
oryginalnej zasłonie obrazu jest postać św. Stanisława Kostki. Po bokach
znajdują się w ołtarzu rzeźby św. Józefa i św. Franciszka. Wiszący przy
zakrystii dzwonek może pochodzić z rozebranej przez więźniów cerkwi w
Skorodnem. Niektóre obrazy pochodzą z Czarnej. Intarsjowane taberna-

kulum jest dziełem Jana Ligaja. Dawni polańscy parafianie, mieszkający
na Dolnym Śląsku, także pomagali uzupełnić wyposażenie świątyni. Wiele
szat liturgicznych pochodzi z Chojnowa, skąd przywoził je Michał Łysyganicz. Nie ocalało wyposażenie starego łacińskiego kościoła z 1780 roku, który został ograbiony w czasie rządów sowieckich. Pozbawiony dachu drewniany kościół popadał w ruinę i został rozebrany w połowie lat 50 tych. Po latach, w trakcie prac ziemnych, znajdowano w jego dalszym otoczeniu fragmenty paramentów liturgicznych. Starą monstrancję znaleziono w potoku. Prawdopodobnie dzięki Michałowi Łysyganiczowi została przechowana a następnie odnowiona staraniem księdza proboszcza. Twórca monstrancji w jej ornamentyce przekazał bardzo bogatą treść. W rozchodzące się od centrum promienie wkomponowane są postacie Boga Ojca i Ducha Świętego, są też kwiaty i winna latorośl a poniżej klęczący aniołowie. Monstrancja po odnowieniu,

uzupełnieniu ubytków i pozłoceniu służyła przez wiele lat. Obecnie trwają w Krakowie prace nad jej kolejną renowacją. Być może uda się określić jej wiek i warsztat złotniczy, w którym została wykonana.
Zachował się inwentarz kościoła polańskiego, sporządzony w XVIII wieku przez ks. proboszcza Jana Lenkiewicza.
Jest tam wymieniona cenna monstrancja: „1758 Monstrancya in Martio za prośbą moją kupiona przez J. Pana Jana Bieniaczowskiego w Wrocławiu, który tam wtenczas chodził z wołmi na Slońsko valoris et pro summa złotych polskich ośmset ośmdziesiąt, która lubo nie ze wszystkiem zapłacona, ale przy Opatrzności Boskiej zapłaci
się”. Kolejne inwentarze również wymieniają tę monstrancję. Inwentarz ks. proboszcza Dominika Zielonki
z 1775r.: „Monstrancya cała srebrna duża w płomienie blasku wyzłacane”. Inwentarz jezuity ks. proboszcza Wincentego Łaszkiewicza z 1827r.: „Monstrancya posrebrzana z sztukami wyzłacanemi”.
Niezwykły czas dla Polany
Człowiek czuje się najszczęśliwszy, gdy oddaje swoje serce, swoją miłość,
swój czas i troskę drugiej osobie. Wtedy osoba otrzymuje od Pana wiele
błogosławieństw, które są wylane na wszystkich wokół. Po wybuchu wojny na Ukrainie wiele osób otworzyło swoje domy, otworzyło dłonie, by
nakarmić głodnych i potrzebujących. Jednym z takich miejsc jest Dom
młodzieżowy św. Jana Bosko w Polanie. To cudowne miejsce stało się domem dla wielu Ukraińców, gdzie każdy znalazł oparcie, ochronę i spokój.
Niemal każdego dnia do ośrodka dołączają nowe rodziny. Dziś mieszka tu
około 50 osób, 16 rodzin, które uciekły przed wojną. Ojciec Marek z
uśmiechem i życzliwością wita wszystkich przybywających, który siebie
całego poświęcił dla tych, którzy codziennie przebywają w Domu młodzieżowym . Marina z Kijowa.

Str. 3
Prymicje w Polanie

Dnia 10.07.2022r. zostanie odprawiona Msza Święta Prymicyjna przez ks. Antoniego Myślińskiego a tydzień wcześniej - 02.07. odbędą się Jego święcenia kapłańskie. Siedem lat temu,
Antek- mieszkaniec Polany, rozpoczął swoją drogę do kapłaństwa, którą postanowił zrealizować w szeregach Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X.
Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X jest instytutem życia apostolskiego, założonym w
1969 r. przez arcybiskupa Marcelego Lefebvre’a. Członkami Bractwa św. Piusa X są nie tylko
seminarzyści i księża, ale również bracia, siostry i oblatki. Istnieje również Trzeci Zakon dla
osób świeckich. Jednym z głównych celów Bractwa jest zakładanie seminariów dla zapewnienia formacji kapłańskiej w tradycji katolickiej. W pięciu istniejących na świecie seminariach,

do kapłaństwa przygotowuje się obecnie ok. 230 kleryków. Seminaria znajdują się w Szwajcarii, Francji, Niemczech, USA i Argentynie. Nasz Prymicjant , ukończył Seminarium w Zaitzkofen
w Niemczech - w Bawarii, gdzie odbędą się wspomniane wyżej Święcenia Kapłańskie.
Msza Św. Prymicyjna zostanie odprawiona w Polanie w starym kościele ( dawnej cerkwi)
10.07. o godz. 13.00. Zgodnie z formacją kapłańską w tradycji katolickiej, księża z Bractwa odprawiają Msze Święte w rycie trydenckim. To tradycyjna forma Mszy Świętej w Kościele katolickim, która została wprowadzona w 1570 r. i była praktykowana powszechnie aż do Soboru Watykańskiego II w 1970 r. Msza odprawiana jest przez kapłana twarzą do ołtarza, a cała część liturgiczna czytana jest w języku łacińskim.

Wszystkich mieszkańców Polany zapraszamy na Mszę Świętą Prymicyjną

Antoniego

Myślińskiego.
———————————————————————————————Pierwsza Komunia św. w Polanie
W tym roku w naszej Parafii przyjęło Pierwszą Komunię ośmioro dzieci: Patryk Franke, Joanna
Kania, Krzysztof Oskorip, Lena Ostrowska, Martyna Podstawska , Kalina Kaluba, Maja
Piętarska, Katarzyna Płoszaj. Uroczystość odbyła się 12 czerwca o godz. 13 00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 26 Czerwca
1. Dziś trzynasta niedziela zwykła w roku liturgicznym. W sposób szczególny prosimy Boga, aby nie ogarnęły nas
ciemności błędu oraz abyśmy żyli w blasku Bożej prawdy. Dziś Msza św. na Olchowcu o godz. 14 30.
2. W środę, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
3. Msze św. w czasie wakacji w lipcu i sierpniu od poniedziałku do Piątku o godz. 18 00.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
- w piątek Msza św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18 00. Spowiedź święta od godz. 17 30.
- w sobotę wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej
o godz. 8 00.
5. Następna niedziela pierwszą niedziela miesiąca. Adoracja Najśw. Sakramentu. Zmiana Tajemnic Różanca
o godz. 11 00.
6. W ubiegłym tygodniu składka inwestycyjna wynosiła 1120 zł. Zostały zakończone prace przy wejściu do kościoła
i plebanii. Całość prac kosztowała 105 tysięcy z kupionym materiałem ubiegłego roku. Prace wykonawcze 33 tysiące,
pozostała kwota to materiały. W inwestycję się włączyło 42 rodziny ofiarując 12000 zł. W czasie składek inwestycyjnych zebrano - 2950 zł. Pozostała kwota to 25 000- przekazane od prowincji jako dotacja, pieniądze z cegiełek, od
dobrodziei parafii oraz z ofiar za głoszone kazania. Wszystkim ofiarodawcom wyrażam słowa wdzięczności i podziękowania—zawsze pamiętam o was w modlitwie.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Tym, którzy rozpoczynają letni wypoczynek udanych wyjazdów, życzymy umocnienia sił fizycznych i duchowych, a także szczególnego doświadczenia obecności Boga w pięknie stworzonego świata.

Intencje Mszy Świętych
26 Czerwiec - Niedziela - godz. 8 00. 1) + Maria Żytko (gr.) 2) + Szary Zenon—5 rocz. śm.
o godz. 11 00. + Władysław Podstawski - 3 rocz. śm.
27 Czerwiec - poniedziałek 1) + Maria Żytko (gr.)
28 Czerwiec - wtorek–

1) + Maria Żytko (gr.)

29 Czerwiec - środa -

+ Maria Żytko (gr.)

14 30. Olchowiec - za Parafian
2) + Anna, + Czesław Polak
2) + Stanisława Patuła

30 Czerwiec - czwartek + Maria Żytko (gr. )
1 Lipiec - Piątek - + Franciszek Krakowski (gr)
2 Lipiec - Sobota

+ Franciszek Krakowski (gr.)

3 Lipiec - Niedziela o godz. 8 00. 1) + Franciszk Krakowski (gr.)
godz. 11 00.- Dzięk.—Bł. Z okazji 25 rocznicy ślubu Anny i Janusza
o godz. 14 30.—Za parafian
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