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Jezus patrzy z miłosierdziem
Dwa pierwsze zdania dzisiejszej Ewangelii niosą jakby sprzeczne
komunikaty. W pierwszym czytamy, że faryzeusze uważnie obserwowali
Jezusa. W drugim, że to Jezus patrzy uważnie na faryzeuszy i to On znajduje w ich zachowaniu coś godnego potępienia. Ci, którzy mieli mnóstwo
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podejrzeń i spoglądali na Jezusa osądzającym wzrokiem, nie znaleźli nic,
co można by było uznać za winę. Sami jednak już od początku skompromitowali się zachowaniem pełnym pogardy dla innych, pychy, egocentryzmu
i głupoty. Jest bowiem całkowitym brakiem pokory, lecz także brakiem
rozsądku, wepchać się na pierwsze miejsce podczas uczty i narazić na
przykrość bycia przeniesionym w dół hierarchii. Spotkały się tu dwa rodzaje spojrzeń: faryzeusze obserwują, by pochwycić Jezusa na grzechu, i pozostają rozczarowani. Jezus patrzy ze zrozumieniem, litością i miłosierdziem, a jednak dostrzega obraz, który musi Go głęboko zasmucić.
Panie Jezu Chryste, wiem, że na uczcie w Twoim domu będę mógł
położyć głowę na Twym ramieniu. Dziękuję Ci za ten zaszczyt, za tę obietnicę, którą złożyłeś mnie, grzesznikowi, niegodnemu takiego miłosierdzia.
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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"... Kto nie przystępuje do Komunii Św. z
sercem wolnym od upodobań i nie rzuca
się z ufnością dziecka w ramiona Jezusa,
nie wyda owoców, które jak wiemy z
teologii są darem Komunii Św. ..." Myśli
św. Jana Bosko

Str. 2

Wejść na górę przemienienia ( Niedziela—21.08.2022r.)
Pierwsze wzmianki o Polanie pojawiają się w XV w. Przez lata zmieniali się właściciele Polany. Pod koniec
XVII w. Właścicielem Polany był Franciszek Urbański. On przy swoim dworze postawił kaplicę, a ponieważ w
miejscowości zawsze dominowali katolicy rzymskiego wyznania, kaplica ta była często odwiedzana przez miejscowych.
Pierwszy kościół w Polanie
W 1712r. kaplica została ustanowiona
kościołem filialnym parafii Hoczew,

natomiast w 1747r. bp Wacław Sierakowski utworzył parafię w Polanie
i ustanowił ks. Sebastiana Zajączkowskiego pierwszym proboszczem. Wówczas do parafii Polana należało ok 30
wsi i miasteczko Lutowiska. Parafia
działała do 1945r., do momentu przymusowych wysiedleń. Od 1969r. do
miejscowej

cerkwi

św.

Mikołaja

(drewniany kościół uległ zniszczeniu)
dojeżdżał proboszcz z Czarnej. Dopiero
po 37 latach, w 1982r. bp Ignacy Tokarczuk powierzył parafię opiece duszpasterskiej Towarzystwa Salezjańskiego
parafię w Polanie. Pierwszy proboszczem został ks. Stanisław Zasada. Duszpasterz wybudował plebanię, dom
młodzieżowy, założył bibliotekę parafialną i wprowadził systematyczną naukę religii. W 1991r. proboszczem
zostaje ks. Józef Talik. W 1997r. rozpoczął on budowę nowego kościoła. Pozyskiwał fundusze na budowę kościoła głosząc kazania w parafiach całej Polski. Obok tego rozpoczął wydawanie gazetki parafialnej, zakładał
grupy parafialne i rozpoczął wiele innych dzieł. Ks. Talik umarł w 2000r. Zastąpił go ks. Stanisław Lasak peł-

niący tę posługę do 2009r. Kontynuował on budowę kościoła, zmodernizował budynki parafialne tak, aby przyjmować turystów i tym sposobem gromadzić fundusze na budowę kościoła oraz przyczynił się do przejęcia szkoły podstawowej i gimnazjum przez Towarzystwo Salezjańskie, dzięki czemu miejscowe dzieci mogły uczyć się
na miejscu. W 2009r. proboszczem został ks. Stanisław Gołyźniak, który w 2013r. zakończył budowę nowego
kościoła. 17 listopada 2013r. odbyła się uroczystość poświęcenia nowej świątyni, którego dokonał abp Józef Michalik. Od 2018r. proboszczem został ks. Marek Rusek, który pełni posługę do dziś.
Jubileusz
Jubileusz odbył się w dniu odpustu parafialnego – 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego. Uroczystość
była okazją do dziękczynienia za przywrócenie parafii w Polanie, a także, za ofiarną posługę księży Towarzy-

stwa Salezjańskiego w tym terenie. (Cdn. na str. 3)

Str. 3
Parafianie witający abp Adam Szala oraz prowincjała salezjanów, w sposób szczególny wyrazili swo-

ją ogromną wdzięczność, za to, że do Polany posłano duszpasterzy, którzy swoją codzienną pracą
prowadzili ludzi do Boga i ukazywali im Jego oblicze: - chcieliśmy przypomnieć, że to dzięki Waszym
wielkim poprzednikom udało się 40 lat temu odtworzyć polańską parafię i wprowadzić księży salezjanów do Polany – mówił przedstawiciel parafian.
Jubileusz zgromadził w świątyni parafian i zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła się prezentacją, poświęconą historii parafii i działalności Księży Salezjanów. Centrum uroczystości stała się Msza
Święta dziękczynna, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal. On też wygłosił okolicznościową homilię.
Abp Szal zachęcał wiernych, aby wciąż pracować nad sobą, przemieniać siebie na wzór Boga. – To
przemienianie się szczególnie poprzez sakramenty święte. Tak jak przemienia się chleb w ciało Jezusa i wino w Jego krew, tak powinniśmy my przemieniać się z ludzi słabych w ludzi świętych, bo takie
jest nasze życiowe powołanie.
Metropolita Przemyski zapraszał parafian, aby historia parafii, także te ostatnie 40 lat pracy Księży
Salezjanów, przybliżało rodziny do Chrystusa. – Módlmy się o to, aby ta świątynia była wypełniona
wiernymi, mieszkańcami, ale też tymi, którzy tutaj przybywają jako uchodźcy, jako turyści, jako ci którzy szukają ciszy, ale tez podświadomie szukają Boga.
Mszę Świętą z okazji dziękczynienia za 40 lat parafii i pracy Księży Salezjanów w Polanie zakończyła
procesja eucharystyczna wokół świątyni. Po niej przyszedł czas na dalsze świętowanie w świetlicy
wiejskiej,

gdzie

miały

miejsce

poczęstunek

i

występy

artystyczne

lokalnych

zespołów.

Historia parafii i obecność księży salezjanów trwa. Pisana jest każdego dnia, każdą posługą sakramentalną, rozmową, spotkaniem. To historia wychodzenia na górę przemienienia, na której wysiłek
ludzkiej woli sam Chrystus przemienia w boże działanie. Ks. Maciej Flader
———————————————————————————————————————
Porządkowanie placu kościelnego
Dnia 16.08.2022r. Grupa Inicjatywna Wsi Polana kolejny raz udowodniła swoją gotowość
w ocalaniu historii od zapomnienia (co czynimy systematycznie o 2009r.), porządkując plac kościelny
po nieistniejącym kościele rzymskokatolickim. Tym razem porządkowanie polegało na odkopaniu kamieni wystających z ziemi w miejscu nieistniejącej zakrystii. Kamienie były różnej wielkości i utrudniały
m. in. koszenie oraz swobodne przejście. Kamienie wydobywał osobiście i swoim sprzętem p. Stanisław Oskorip, a panowie: Julian Zięba, Stanisław Domański, Stanisław Łysyganicz, Marek Faran i Maria Faran przenosili i układali je na odsłonięte już fundamenty dawnej świątyni. Do Grupy dołączył też
p. Stanisław Myśliński. Teren ten wymaga jeszcze dokładniejszego wyrównania, ale najważniejsze
zadanie zostało wykonane i za te pracę składam serdeczne podziękowanie.
Dziękuje również paniom: Hannie Myślińskiej i Annie Stępniewskiej za systematyczne wykaszanie trawy na całym placu po dawnej świątyni.
Za wielki trud i bezinteresownie poświęcony czas na rzecz naszej wspólnoty parafialnej składam ser-

deczne „Bóg zapłać”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 28 Sierpień
1. Dziś w naszej Parafii dziękujemy Panu Bogu za tegoroczne zbiory na Mszy św. Dożynkowej o godz.
11 00. Witamy, także w dzisiejszą niedzielę Ks. Katechetę Artura Świeżego. O godz. 14 30.– ostatnia Msza
św. w okresie wakacji w kaplicy polowej na Olchowcu.
2. W czwartek, 1 września, początek nowego roku szkolnego i katechetycznego– mszę Świętą o godz. 9 00.
Będziemy prosili o Boże błogosławieństwo na trud pracy i nauki w nowym roku szkolnym. W

tym

dniu

modlimy się za ofiary drugiej wojny światowej.
3. Czwartek będzie jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu
i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania po Mszy św. o godz. 18 00. .
4.. Piątek, 2 września, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza św. z nabożeństwem do Najświętszego

Serca Pana Jezusa o godz. 18 00. Spowiedź od godz. 17 30.
5. W sobotę, 3 września, przypada pierwsza sobota miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej po Mszy Świętej o godz. 800.
6. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
i adoracja po Mszy Świętej. Po Mszy św. o godz. 11 00. - zmiana Tajemnic różańcowych.
7. W ostatnią niedzielę składka inwestycyjna wynosiła 1320 zł. Wszystkim parafianom i ofiarodawcom za
ofiary na Kościół, na sprzątanie Kościoła - Bóg Zapłać
8. Wszystkim świętującym w tym tygodniu dzień urodzin, imienin oraz różnego rodzaju rocznice i jubileusze składamy najlepsze życzenia. Niech Bóg otacza was swoją opieką i obdarza radością i pokojem.
Intencje Mszy Świętych
28 Sierpień - Niedziela - godz. 8 00. + Henryk Zatwarnicki od rodz. Bętkowskich
o godz. 11 00. 1) Msza św. Dożynkowa - dziękczynno - błagalna
2)+ Apolonia, Władysław, Teresa, + Zbigniew, + Mieczysław
O godz. 14 30. Olchowiec - za Parafian
29 Sierpień - Poniedziałek - 1) + Henryk Zatwarnicki od Mikrutów 2) + Maria Sołtys
30 Sierpień - wtorek

1) + Henryk Zatwarnicki od Wiesława Caban 2) + Maria Sołtys

31 Sierpień - środa 1) + Maria Tarnawska

2) O zdr. I bł. Boże dla Mari, Alicji, Małgorzaty z rodzinami

1 Wrzesień - czwartek 1)+ Stanisław Krakowski (gr) 2) + Tadeusz Czekański
2 Wrzesień - Piątek 1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) O bł. Boże dla rodziny Kazimierza
3 Wrzesień - Sobota - 1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) + Henryk Zatwarnicki od Maćka Dyrdy
4 Wrzesień - Niedziela o godz. 8 00. 1) + Stanisł. Krakowski (gr.) 2) + Weronika Hermanowicz +Zdzisław
godz. 11 00. + Anastazja, + Jan, + Józef Mańko
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