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"... Aby miłość była braterska, musi 

dobro jednego człowieka być dobrem 

wszystkich, a grzech jednego - grzechem 

wszystkich . Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 29 Wakacyjny 

Trzeba się zatrzymać  

 Zwykło się sądzić, że Maria, kobieta o usposobieniu kontemplacyj-

nym, jest wzorem życia duchowego. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia tak-

że o Marcie mówi bardzo wprost: zatrzymała się. To ważny szczegół. Co 

prawda, posługiwała i organizowała tak wiele, że wciąż była w biegu. W 

ferworze zajęć znalazła jednak moment, by zwrócić się do Chrystusa. Aby 

tak się stało, musiała się zatrzymać. Zwolnić. Porzucić swoje zadania. 

Chrystus widzi tę energiczną kobietę i docenia jej wysiłek, by się z Nim 

skomunikować. To początek ich relacji. Być może planowała zatrzymać 

się tylko na chwilę, lecz wierzymy, że nie poszła już nigdzie dalej i całą 

sobą, całym sercem przylgnęła do Chrystusa.  

 Panie Jezu Chryste, Ty znasz moją codzienność, wiesz jak bardzo 

się spieszę, ile mam spraw. Naucz mnie – za przykładem Marty – zatrzy-

mywać się przy Tobie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 

Kapłani z Polany - str. 2  

Msza Święta Prymicyjna ks. Anto-
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      Kapłani z Polany 

Ks. Antoni Myśliński jest kolejnym powołaniem z Polany. Poprzedzili go ks. Mirosław Paraniak i ks. Rafał Krauze. 

W lipcu 1998 roku ks. Mirosław Paraniak celebrował uroczyste Msze św. prymicyjne w Czarnej i w Polanie.  

Ks. Józef Talik zanotował, że było to pierwsze powołanie, które wyrosło i ukształtowało się w Polanie. Ksiądz Mirek 

pracował w Chorwacji w Zgromadzeniu Misyjnym Redemptoris Mater. Był proboszczem w wielu chorwackich pa-

rafiach, w różnych dekanatach diecezji Poreč i Pula, która ma swoje początki w IV wieku. Jego aktualna parafia to 

Grožnjan pw. świętych Vita, Modesta i Krescencji, męczenników z okresu prześladowań cesarza Dioklecjana. 

Ksiądz Mirek kilka lat temu udzielił wywiadu w czasie otwarcia wystawy swojego malarstwa w średniowiecznej 

wieży św. Marcina w chorwackim miasteczku Buje. Twórczość artystyczna ks. Paraniaka rozpoczęła się w dzieciń-

stwie, w okresie rekonwalescencji po ciężkiej chorobie, kiedy w szczególny sposób utożsamiał się z krucyfiksem. Ta 

artystyczna ekspresja szczególnie pomogła mu przezwyciężyć ten okres choroby. Od czasu pięcioletniego liceum 

artystycznego pamiętał różne fazy formacyjne, które pomogły mu zdobyć umiejętności niezbędne do twórczości ar-

tystycznej. Do dalszej edukacji wybrał Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Rezultatem coraz bardziej aktual-

nych poszukiwań filozoficzno-duchowych był wybór powołania duchowego.  

W 1992 roku przyjechał do Chorwacji, gdzie rozpoczął studia teologiczne w Diecezjalnym Seminarium Misyjnym 

Redemptoris Mater w Puli. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W trakcie studiów teologicznych jeszcze spo-

radycznie malował freski w kościołach we Włoszech, ale po święceniach diakonatu całkowicie zaprzestał i poświęcił 

się pracy duszpasterskiej w powierzonych mu parafiach. W 2014 roku, po prostu z pragnienia, zaczął ponownie 

malować. Cudownie było odkryć tę pasję na nowo, bo każdy obraz jest owocem jakiejś szczególnej inspiracji, obra-

zy są po prostu owocem potrzeby wyrażenia wewnętrznego odczucia i doświadczenia, a dla mnie najlepiej sprawdza 

się z kolorami na płótnie lub innym obrazie powierzchni, powiedział  ks. Paraniak podczas otwarcia wystawy  

w 2017r. 

 Drugie powołanie z Polany to ks. Rafał Krauze, ze Zgromadzenia Księży Marianów. Uroczystą mszę prymi-

cyjną  odprawił w Polanie 1 czerwca 2008 roku. Po dwunastu latach, 1 stycznia 2020 roku, objął urząd proboszcza 

parafii św. Doroty w Starym Licheniu, w diecezji włocławskiej.  

                   —————————————————— 

                                   ""Arka Pana" 

Charyzmat Wspólnoty 

Charyzmat naszej wspólnoty to UWIELBIENIE … i ewan-

gelizacja. 

Chcemy uwielbiać Boga naszym życiem, oddawać Mu chwałę 

nie tylko w radościach, ale też trudach i troskach. 

Chcemy świadczyć, że Pan jest dobry cały czas. Uwielbiamy 

Pana przez modlitwę, śpiew, grę na instrumentach i flagowa-

nie. 

Modlimy się za chorych.  

Dzielimy się świadectwami – mocy Bożej.   

Dziś przedstawiciele wspólnoty podzielą się świadectwem w 

naszej Polańskiej świątyni.  
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Msza Święta Prymicyjna ks. Antoniego Myślińskiego 

       Dnia 10 lipca 2022r. ks. Antoni 

Myśliński odprawił swoją pierwszą 

Mszę Św. w rodzinnej parafii , w Pola-

nie. Za miejsce odprawienia Mszy Św. 

obrał stary kościół , gdzie był 

chrzczony i przyjmował Pierwszą Ko-

munię. Uroczystość Prymicyjna roz-

poczęła się  procesją z pod nowego 

kościoła do starej świątyni, gdzie ks. 

Proboszcz – Marek Rusek  oraz przed-

stawiciele mieszkańców Polany powi-

tali  ks. Prymicjanta.      

      Następnie rozpoczęła się uroczy-

sta Msza Święta w rycie trydenckim 

celebrowana przez ks. Antoniego  a 

homilię wygłosił ksiądz, przybyły na tę okazję, z Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X. Msza Św. 

odprawiona została w  intencji mieszkań-

ców Polany oraz przybyłych gości. Po uro-

czystej Eucharystii ks. Prymicjant wszyst-

kim obecnym udzielił  błogosławieństwa , a 

następnie po przejściu do  świetlicy wiej-

skiej, rozpoczęło się wspólne biesiadowa-

nie. 

      Ks. Antoni Myśliński wraz z całą swoją 

rodziną, dziękuje bardzo ks. Proboszczowi 

za ogromną życzliwość  i umożliwienie zor-

ganizowania parafialnej  uroczystości jaką 

jest Prymicja, a mieszkańcom  Polany  za 

tak liczne uczestnictwo we Mszy Świętej, 

oraz za przyjęcie zaproszenia do wspólne-

go biesiadowania.  

      Wielkie podziękowania należą się również licznym mieszkańcom Polany, którzy wspomogli 

w przygotowaniu poczęstunku w świetlicy: piekąc ciasta, pasztety, robiąc przepyszne sery 

oraz  podarowując mleko i  jajka.      

                                                               Wielkie Bóg Zapłać. 
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1. Dziś szesnasta niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym. W liturgii mszalnej modlimy się, abyśmy pełni wiary, 

nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Boże przykazania. Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy 

Jego męki, śmierci i zmartwychwstania będzie umocnieniem na tej drodze. Dziś po Każdej Mszy św. podzielą się  

świadectwo  członkowie ze Wspólnoty Arka Pana z Kutna.   

2. W piątek, 22 lipca, przypada święto Świętej Marii Magdaleny. Magda z Magdali była uczennicą Jezusa. Wraz z 

innymi niewiastami towarzyszyła Zbawicielowi. Pierwsza  spotkała Zmartwychwstałego Pana i przekazała tę radosną 

nowinę Apostołom.  

3. W sobotę, 23 lipca, w liturgii przypada święto Świętej Brygidy, patronki Europy. Przez jej wstawiennictwo będzie-

my modlić się, aby Europa była wierna chrześcijańskim wartościom i trwała przy Chrystusie i Jego Ewangelii.  

4. W następną niedzielę o godz. 11 00. - msza św. z prośbami i podziękowaniami do Maryi Wspomożycielki Wier-

nych. Proszę składać prośby do skrzyneczki z tyłu Kościoła.  

5. Dnia 24 lipca w niedzielę po Mszy św. o godz. 11 00. na parafii spotkanie organizacyjne związane z 40 lecie i odpu-

stem parafialnym. Proszę o przybycie rady parafialnej, przedstawicieli koła Gospodyń Wiejskich, Strażaków, Chóru 

parafialnego.  

6. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Niepokalanej.  

 

       

      Intencje Mszy Świętych  

   

 

17 Lipiec -   Niedziela  -  godz. 8 00.  1) + Franciszek Krakowski (gr.)     

o godz. 11 00. + Mariusz             O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian  

18 Lipiec - poniedziałek      + Franciszek Krakowski ( gr)         

19 Lipiec - wtorek                + Franciszek Krakowski ( gr)   

20 Lipiec - środa                  + Franciszek Krakowski ( gr)             

21 Lipiec -  czwartek          + Franciszek Krakowski ( gr)      

22 Lipiec - Piątek                + Franciszek Krakowski (gr)   

23 Lipiec  - Sobota             + Franciszek  Krakowski (gr.)   

24  Lipiec  -  Niedziela   o godz. 8 00.  + Franciszek Krakowski (gr.)   

  godz. 11 00. + Franciszek Łysyganicz, + Stanisława, + Franciszek   

    O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian   

 

 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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