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"... Musimy szukać sposobu jak zjednać 

sobie ludzi i powiększyć grono przyjaciół 

w czynieniu dobra. Albowiem naszym 

obowiązkiem jest czynić wszystkim 

dobrze ..."  Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 14 Wakacyjny 

Motywujący konflikt  

 Być może konflikt wcale nie jest takim przekleństwem, jak nam 

się wydaje. Czasem konflikt, otwarty konflikt, bywa lepszy niż fałszywy 

pokój. O ile bowiem fałszywy pokój polega na omijaniu trudnych tema-

tów, przemilczaniu tego, co ważne, udawaniu, że nic nas nie dzieli, dla za-

chowania świętego spokoju, a więc pewnego marazmu, o tyle konflikt mo-

że w niektórych sytuacjach być twórczy. Jeśli kłócimy się z tymi, których 

kochamy, to dlatego, że są sprawy, na których bardzo nam zależy, sprawy 

ważniejsze od świętego spokoju, ważniejsze niż psychiczny komfort. Kon-

flikt bywa bardzo motywujący, pozwala sprecyzować swoje stanowisko  

i uniknąć zamiatania spraw pod dywan. Jeśli więc nawet nastąpi pewnego 

rodzaju rozłam, to także po to, by na jaw wyszła prawda o naszych sercach. 

Dopiero wobec tej prawdy nastąpić może nawrócenie, dopiero po ujawnie-

niu się prawdy gotowi będziemy przyjąć pokój, który jest darem Ducha 

Świętego. 

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak bardzo nie chciałbym poróżnić się z ty-

mi, których kocham. Zdecydowanie bardziej jednak nie chciałbym rozłamu 

między Tobą a mną. Tobie powierzam pokój swojego serca. Ty żyjesz  

i królujesz na wieki wieków. Amen. 
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                                                  Wielkie świętowanie w Polanie          

       Dzień 06.08.2022r. był dniem szczególnym w  Polanie. W tym dniu przypada Święto Przemienienia Pańskiego, i 

jak co roku, nasza parafia obchodzi swoje święto czyli odpust parafialny , gdyż Kościół i parafia  jest pod wezwa-

niem właśnie Przemienienia Pańskiego. Na wyjątkowość  tego dnia, zadecydowały również uroczyste obchody 40-tej 

rocznicy utworzenia parafii prowadzonej przez Księży Salezjanów.    

       Społeczność  parafialna wraz z  Proboszczem – ks. Markiem Ruskiem,  do tak podwójnego świętowania,  przy-

gotowała się solidnie. Wiosną odbyły się już pierwsze spotkania organizacyjne, na których stopniowo powstawał 

plan tego, jakże ważnego dla Parafii, przedsięwzięcia. Efektem wspólnych decyzji było:  opracowanie i wydanie 

okazjonalnego  folderu o dokonaniach Księży Salezjanów w Polanie przez ostatnie 40 lat oraz szczegółowe zaplano-

wanie przebiegu całej uroczystości.   

     Przygotowania miały również wymiar duchowy. Dwa dni 

przed uroczystościami, mogliśmy przeżywać rekolekcje na 

temat istoty odpustu i jego znaczenia dla wspólnoty katolic-

kiej, wygłoszone przez ks. Piotra Bartnika – Proboszcza  

z Górzanki.  

          Parafialne święto rozpoczęło się w kościele krótką pre-

zentacją multimedialną pt: ,,Salezjanie w Polanie czyli 40 lat 

parafii prowadzonej przez Księży Salezjanów’’, po której 

rozpoczęła się uroczysta Msza Święta.  Eucharystię celebro-

wał sam arc. bp przemyski – ks. Adam Szal, przy asyście 

licznych zaproszonych kapłanów, min. ks.  Marcina Ka-

znowskiego – przełożonego Salezjańskiej Inspektorii w Kra-

kowie.( Całość uroczystości w kościele transmitowana była 

przez telewizję Fara.)   

         Po Mszy Św. wszyscy zgromadzeni przeszli na pobli-

skie boisko, gdzie pod zadaszeniami stały przygotowane stoły do wspólnego odpustowego biesiadowania. A można 

było częstować się gorącą zupą gulaszową, kiełbasą i kaszanką z grilla, pysznymi ciastami, kawą i herbatą.  Zapro-

szeni księża zostali podjęci obiadem w świetlicy wiejskiej. 

Całość biesiadowania umilały występy zaproszonych chó-

rów z Oświęcimia i z Zaczernia oraz rodzimego chóru 

parafialnego, a także zespołu ludowego  z Cisnej . Wielką 

niespodzianką był występ polańskiego kabaretu, który na 

okoliczność tak ważnego święta w parafii, reaktywował 

się. Całość zakończył występ mieszkańca Polany, z roku 

na rok coraz lepszego wokalnie – Kuby Stępniewskiego, 

który śpiewając utwory bardzo nastrojowe, zauroczył 

widownię domagającą się bisu.  

   Odpust parafialny, to wielkie święto rodziny parafial-

nej; uczestnicząc w nim, wzmacniamy  przynależność do 

tej rodziny  i poczucie wspólnoty.  

        Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie te-

go parafialnego święta,   Wielkie  Bóg Zapłać 
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                                                                  Podziękowanie 

   Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się 

w organizację i przebieg polańskich uroczystości w dn.06.08. , zwią-

zanych z odpustem parafialnym oraz 40-leciem istnienia parafii  

salezjańskiej. 

        Dziękuję paniom i młodzieży za zorganizowanie poczęstunku  

i jego obsługę w świetlicy wiejskiej i na boisku, chórom za ubogace-

nie Mszy Św. oraz za występy na festynie odpustowym, panom za 

grillowanie a gospodyniom z Polany za wypieki przepysznych ciast. 

     Spotkałem się z ogromną życzliwością i pomocą wielu mieszkańców Polany, którzy wsparli 

mnie przy organizacji tych ważnych parafialnych uroczystości. 

              Za to wszystko – wielkie Bóg Zapłać       proboszcz Polany – ks. Marek Rusek  

    ————————————————————————————— 
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1. Dziś dwudziesta niedziela zwykła w ciągu roku. Zwracamy się w modlitwie do Boga, abyśmy miłując Go we 

wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia.  

 

2. Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. tak jak w każdą w niedzielę. 

Na Olchowcu Msza św. O godz. 14 30.   

 

3. W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest najpiękniejszym 

kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. W ten sposób będziemy dziękowali 

Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi. 

4. Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu nad Wisłą. Ten 

dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego.  

5. W trzeci piątek miesiąca 19 sierpnia po Mszy św. Nabożeństwo różańcowe z modlitwą uzdrowienia duszy i ciała do 

św. Charbela.   

6. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w uroczystość odpustową. Dziękuję za ofiary na ten cel. Uroczystości są 

przedstawione w tygodniku Niedziela. Nasz kościół pięknie wygląda - dziękuję tym wszystkim, którzy dbają o ofiary 

na sprzątanie, na kwiaty. W następną niedzielę składka będzie przeznaczona na cele inwestycyjne.  

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz nieustanne-

go trwania przy Chrystusie i nieustannej opieki Maryi Wniebowziętej. 

 W tym tygodniu patronują nam:  

- środa, 17 sierpnia - Święty Jacek, (1200-1257), dominikanin, gorliwy misjonarz, wielki czciciel Matki Bożej  

- sobota, 20 sierpnia – Święty Bernard, (1090-1153), opat cysterski z Clairvaux we Francji,  doktor Kościoła. 

      Intencje Mszy Świętych  

  14 Sierpień  -   Niedziela  -  godz. 8 00.  + Władysław Podraza      

o godz. 11 00. + Henryk Zatwarnicki od Jachimowskich          O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian 

   

15 Sierpień Uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny    godz. 8 00.  + Michał Torbiński   

o godz. 11 00. + Dzięk- bł. z prośbą o prośbą o błogosł. i opiekę z okazji 35 - lecie Tadeusza i Barbary               

  O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian         

16 Sierpień  - wtorek        + O zdrowie i bł. Boże dla dzieci i wnuków    

17 Sierpień  - środa          + Henryk Zatwarnicki             

18 Sierpień  -  czwartek   + Henryk Zatwarnicki od rodz. Lubszów      

19 Sierpień  - Piątek  + rodziców, +brat Bronisław, +Andrzej, +Bronisława     o godz. 14 00.—chrzest Szymon Myśliński      

20 Sierpień  - Sobota  +  Stefania, + Kazimierz Rzucidło   

 

21 Sierpień  -  Niedziela   o godz. 8 00.  + Henryk Zatwarnicki od rodz. Kozaków    

  godz. 11 00. + Teresa Stefanicka (z Biała)   + Urszula Pitera (od Nowej Wsi Grodziskiej)  

    O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian   
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