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Liczy się każdy najmniejszy krok
Kontekst dzisiejszej Ewangelii jest niezwykle ważny. Oto nauka
o sprawiedliwości Bożej wygłoszona zostaje w drodze do Jerozolimy, to
znaczy w momencie, w którym Jezus całą swoją postawą udowadnia, że
ów sąd, na który czekamy, Boży sąd, dokonuje się w drodze, krok po kro-
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ku. Wynik tego sądu zależy od najdrobniejszych gestów, tak jak dojście do
celu zależy od najmniejszych kroków. Wydaje nam się, że Bóg oceniać
będzie z dystansu, patrząc na cel, który osiągnęliśmy lub nie, tymczasem
Bóg ocenia to, co maleńkie. Nie pyta, czy słuchaliśmy Jego nauczania i czy
zasiadaliśmy z Nim przy stole. Pyta o to, czy nie dopuszczaliśmy się niesprawiedliwości, a więc czy nie poskąpiliśmy tym, którzy mają mniej od
nas. To te małe gesty, jak małe kroki, zwykła codzienna dobroć, troska o
innych, malutkie gesty miłości, będą przeważały na sądzie ostatecznym na
naszą korzyść lub przeciwko nam. W tej pielgrzymce bowiem liczy się
każdy najmniejszy krok.
Panie Jezu Chryste, chcę w każdym małym geście wypełniać Twoje polecenia, by na sądzie ostatecznym znaleźć w Tobie obrońcę. Ty żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.
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"... Jeżeli chcemy, by dobrze się miały
nasze duchowe i materialne interesy,
dbajmy najpierw, by przede wszystkim
szły dobrze interesy Boże i zatroskajmy
się o dobro duchowe i moralne naszego
bliźniego, czyniąc jałmużnę …” Myśli
św. Jana Bosko
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Rodzina Dominikowskich w parafii Polana
Dwa wieki temu w Łokciu nad Sanem, należącym wówczas do parafii Polańskiej, osiedliła
się rodzina Dominikowskich. Antoni i Tekla Hrynkiewiczówna wzięli ślub w Stanisławowie. Ich
dzieci urodziły się w rejonie Stanisławowa ale najmłodsze wychowywały się już w Łokciu. Najstarszy z synów Filip Dominikowski urodził się w 1804 roku, ukończył gimnazjum w Buczaczu,
następnie studiował filozofię we Lwowie i medycynę w Wiedniu. Stopień doktorski uzyskał na
Węgrzech we Wszechnicy Pesztańskiej w roku 1833. Krótko przed swoją tragiczną śmiercią wrócił na ojcowiznę i osiadł w Lutowiskach. Lekarz powiatowy w Lesku, dr Ignacy Mamczyński we
wspomnieniu na łamach Przeglądu Lekarskiego zapisał, że Filip Dominikowski obdarzony był
niepospolitymi zdolnościami władał kilkoma językami, lubiany był jako człowiek prawego charakteru i niezłomnej woli, służył także przez jakiś czas jako lekarz w c. k. wojsku austriackim w
jednym z pułków piechoty, a potem przez 5 lat przy c.k. marynarce. Miał krótki wzrok, chorował
na oczy, w 1867 roku poddał się operacji zaćmy we Lwowie, ale stopniowo tracił wzrok, choroba
oczu wtrącała go w stan niezdolności do pracy i zarobku. Ostatnie dwa lata przemieszkał w starostwie powiatowym w Lutowiskach. „Stąd to wyszedłszy sam jeden piechotą dnia 28 sierpnia 1869
roku w odwiedziny do pobliskiej wsi Ruskiego do jednego ze swoich znajomych, padł wśród drogi
na bezdrożu pomiędzy skałami około rzeki Sanu we wsi Chmielu udarem rażony, jak to sekcja

sądowo-lekarska udowodniła po znalezieniu go zaledwo w tydzień po śmierci”.
Doktor Filip Dominikowski pozostawił żonę i czworo dzieci, spoczął na cmentarzu w Lutowiskach.
Jego najmłodsza córka Filipina urodziła się w Lutowiskach. Najstarszym z sześciorga dzieci Wiktora i Filipiny z Dominikowskich Sedlaczek był Stanisław (1892–1941), wybitny pedagog,
instruktor harcerski, miał najwyższy w hierarchii harcerskiej stopień harcmistrza Rzeczypospolitej. Całe życie poświęcił idei wychowania młodzieży w duchu katolickim i narodowym.
W czasie okupacji Sedlaczek był współtwórcą Harcerstwa Polskiego (tzw. Hufce Polskie) i pierwszym naczelnikiem harcerzy Hufców Polskich. Został aresztowany przez Gestapo w maju 1941

roku razem z kilkunastu innymi pracownikami Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej.
Po śledztwie na Pawiaku został wywieziony do KL Auschwitz w Oświęcimiu, gdzie 3 sierpnia został zamordowany.
Postać Stanisława Sedlaczka, syna urodzonej w Lutowiskach Filipiny z Dominikowskich
Sedlaczkowej jest mało znana, gdyż wszystkie jego książki i opracowania były objęte zapisem komunistycznej cenzury w Polsce i zostały wycofane z bibliotek.
Dwóch synów Stanisława Sedlaczka walczyło w powstaniu warszawskim na Starówce i w Śródmieściu w harcerskim batalionie Gustaw. WS
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Wstępny Projekt witraży
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Dożynki
W niedziele 28 sierpnia podczas mszy sw. dożynkowej o godzinie 11.00 podziękujemy Panu Bogu
za wszelkie dary, które od niego otrzymaliśmy a
szczególnie za dar pracy rolników. Tuz przed msza
sw. o godzinie 10.45 nastąpi uroczyste przejście z
wieńcem dożynkowym ze świetlicy do kościoła.
A po mszy sw. zapraszamy wszystkich bardzo
serdecznie na poczęstunek i dzielenie się chlebem do świetlicy wiejskiej!
W tym roku bardzo prosimy o składanie ofiary na msze sw. dożynkową na
tace lub bezpośrednio ks. Proboszczowi!
Organizatorzy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 21 Sierpień
1. Dziś dwudziesta pierwsza niedziela zwykła w roku kościelnym. Niech wśród naszych codziennych obo-

wiązków tego tygodnia nie zabraknie troski o bliskość Pana i wartości nieprzemijające.
2. Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Modlimy się,
abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Królestwie niebieskim.
3. We wtorek, 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W naszej modlitwie pamiętajmy o ofiarach prosząc, aby miłosierny Bóg obdarzył ich łaską życia bez końca.
4. W środę, 24 sierpnia, wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych. Prośby i dziękczynienia proszę
wrzucać do skrzynki w Kościele.
5. W piątek, 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Zapraszamy na wspólną
modlitwę przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani. Msze Święte w naszym kościele o godz. 18 00. W tym
dniu nie ma postu.

6. Dziś składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Dziękuję wszystkim parafianom i dobrodziejom naszej Parafii za ofiary na Kościół, na sprzątanie i kwiaty do Kościoła. W naszym tygodniku Wśród Nas już
wstępny projekt witraży, w najbliższych dniach rozpocznie się remont dachu cerkwi.
7. W następną niedzielę 28 sierpnia w naszej parafii na Mszy św. O godz. 11 00.- będziemy Bogu dziękować
za tego roczne zbory we Mszy św. Dożynkowej. Tuż przed msza sw. o godzinie 10.45 nastąpi uroczyste przejście z wieńcem dożynkowym ze świetlicy do kościoła. Na Mszy św. także powitamy Ks. Katechetę
Artura Świeżego.
8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy błogosł. Bożego i opieki Królowej Polski.

Intencje Mszy Świętych
21 Sierpień - Niedziela - godz. 8 00. + Henryk Zatwarnicki od rodz. Kozaków
o godz. 11 00. + Teresa Stefanicka (z Białej) + Urszula Pitera ( z Nowej Wsi Grodziskiej)
o godz. 14 30. Olchowiec - za Parafian
22 Sierpień - Poniedziałek - 1) + Stanisław Lech

2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny

23 Sierpień - wtorek

1) + Stanisław

2) + Józef Wantrych

24 Sierpień - środa

1) + Katarzyna, + Stanisław Dynia

2) + Anna Wantrych

25 Sierpień - czwartek 1) + Dominika Bożetka 2) O zdrowie i bł. Boże dla mieszkańców Górki Zaczerskiej
26 Sierpień - Piątek Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
1) Dziękczynna za zdrowie i łaski

2) + Helena Czekańska

27 Sierpień - Sobota - 1)+ O zdrowie i bł. Boże dla mieszkańców Górki Zaczerskiej 2) + Henryk Zatwarnicki
28 Sierpień - Niedziela o godz. 8 00. + Henryk Zatwarnicki od rodz. Kozaków
godz. 11 00. 1) Msza św. Dożynkowa - dziękczynno - błagalna
2)+ Teresa Stefanicka (z Biała) + Urszula Pitera (od Nowej Wsi Grodziskiej)
O godz. 14 30. Olchowiec - za Parafian
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