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"... Jeżeli chcecie, by wasze życie było 

radosne i spokojne, musicie starać się 

żyć w Łasce Bożej ..." Myśli św. Jana 

Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 36  

Bardziej kochać Boga 

 Kluczem do zrozumienia dzisiejszych słów Jezusa jest słowo bar-

dziej. Bardziej miłować. Wynika z nich wyraźnie, że wezwani jesteśmy do 

tego, by kochać ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, chodzi jednak  

o to, by zawsze bardziej kochać Chrystusa. To znaczy: nie złamać pierw-

szego przykazania. Nie uczynić sobie z najbliższych bożka, który przysłoni 

nam Boga prawdziwego. Bardziej miłować Chrystusa to także jedyna re-

cepta na prawdziwą, wierną, mądrą, dającą wolność miłość wobec najbliż-

szych. Jeżeli nie będziemy bardziej kochać Boga, to nasza miłość do ludzi 

łatwo przerodzi się w egoizm, zawłaszczanie, krzywdę. Owo kochanie Bo-

ga bardziej jest więc jedynym gwarantem prawdziwej miłości wobec tych, 

których chcemy kochać pięknie tu, na ziemi.  

 Panie Jezu Chryste, Ty uczysz mnie wybierać największą ze 

wszystkich miłości, bym w niej odnalazł źródło do kochania w życiu co-

dziennym. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  
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Konspiracja w Dolinie Sanu 1982 r. – w meldunkach MO i teleksach PZPR  

8 marca 1982 - Wydział III WUSW w Krośnie w trakcie prowadzonych działań rozpoznawczych uzyskał informację 

stanowiącą, że ob. Natanek (bliższych danych obecnie brak) zamieszkały w rejonie gminy Lutowiska woj. krośnieńskie 

posiada przygotowane do kolportażu 30 egz. ulotek wykonanych pismem maszynowym.  

18 marca 1982 - W nawiązaniu do meldunku dziennego nr 575 z dnia 8 marca dot. ob. St. Natanka, zam. w Zatwarnicy 

informuję, że w wyniku pracy operacyjnej prowadzone przez tut. Wydz. III ustalono, że na terenie Bieszczadów został 

najprawdopodobniej zorganizowana konspiracyjna grupa o nazwie KOS. Organizatorami tej nieformalnej grupy są 

przypuszczalnie osoby pochodzące z województwa krakowskiego, względnie katowickiego. Nie dysponujemy na razie 

ich danymi personalnymi, ale jesteśmy w posiadaniu dokładnych rysopisów, umożliwiających ich identyfikację.  

Nawiązały one szereg kontaktów na naszym terenie, m.in. z t.w. [tajnym współpracownikiem] ps. „Caryński”, któremu 

w dniu 16 bm przekazano do kolportażu materiały propagandowe w postaci 30 egzemplarzy ulotki – wykazu osób in-

ternowanych z województwa krośnieńskiego i przemyskiego przebywających w ośrodku odosobnienia w Uhercach. 

Przedmiotowy wykaz sporządzony na papierze maszynowym formatu A4 przy użyciu maszyny, której wzory czcionek 

przypominają pismo maszynowe, przy pomocy którego wykonano ulotki antypaństwowe rozkolportowane w Ustrzy-

kach Dolnych w dniach 29.12.1981 i 15.01.1982.  

Kilka egzemplarzy powyższego wykazu zawierającego 98 pozycji i podpisanego przez NSZZ ”Solidarność” t.w. zmu-

szony był rozkolportować z uwagi na kontrole i sprawdzanie go ze strony założycieli komórki KOS. Są oni żywotnie 

zainteresowani poszukiwaniem na terenie Bieszczadów broni, amunicji i materiałów wybuchowych w celu – jak sami 

określają – przygotowania w Bieszczadach „rozróby” tuż po zakończeniu manewrów „Przyjaźń 82”. Jednym z zadań, 

jakimi obarczyli t.w. jest właśnie poszukiwanie tych środków ze wskazaniem miejsca ich lokalizacji.  

Niezależnie od tego interesuje ich topografia terenu Hulskiego, Tworylnego i Połoniny Wetlińskiej (woj. krośnieńskie). 

Przedstawiono t.w. propozycję, by w rejonie Tworylnego wybudował ziemiankę, zdolną pomieścić większą ilość osób, 

dla których w razie potrzeby organizowałby dostawę żywności. Podobne propozycje przedstawiono do rejonu Hulskie-

go. Podstawowym jednakże zadaniem zleconym t.w. jest utworzenie silnej i zdecydowanej, kilkunastoosobowej, zakon-

spirowanej organizacji dla prowadzenia pracy organizacyjnej w wyżej wspomnianych rejonach.  

29 maja 1982 - W wyniku tych działań dokonano zatrzymania kolejnych dwóch osób ob R. Turskiego i W. Wasylenko 

– obydwaj zamieszkali w gminie Lutowiska, podejrzanych o współudział w produkcji i kolportażu wrogich materiałów 

propagandowych. W oparciu o zebrane informacje operacyjne, świadczące o prowadzeniu nielegalnej działalności,  

R. Turski został internowany, natomiast W. Wasylenko zwolniono po przeprowadzeniu z nim rozmowy ostrzegawczej. 

29 maja 1982 - Jaśkiewicz od Żółtowskiego – jak wyjaśnia – otrzymał propozycję założenia nielegalnej drukarni  

i w tym celu przejął maszynę do pisania, matryce oraz farby drukarskie. Następnie wykonał sam ramkę powielaczową, 

po czym przystąpił do produkcji antyustrojowych ulotek. Czynił to w niezamieszkałym wolnostojącym budynku  

w miejscowości Sękowiec gm. Lutowiska, korzystał przy tym z materiałów propagandowych dostarczonych mu przez 

Adama  Żółtowskiego, który przekazywał je w formie ulotek i innych tekstów przywożonych z Warszawy.   Za namo-

wą Żółtowskiego, Jaśkiewicz rozpoczął druk „Przedświtu”, który to miał stać się pismem regionalnym (miesięcznik). 

Jaśkiewicz – jak wynika z jego relacji – sporządził kilkadziesiąt ulotek – odezw pierwszomajowych nawołujących 

w treści do bojkotu manifestacji święta klasy robotniczej, których część rozkolportował sam, a pozostałą część wręczył 

w celu kolportażu  Żółtowskiego. Podobnie postąpił z apelem Bujaka i z pismem „Przedświt”. Każdorazowo – jak wy-

jaśniono wyżej – gotowe plakaty i oryginały ulotek otrzymywał od Żółtowskiego. W opisanej działalności pośredniczył 

także nieustalony mężczyzna posługujący się imieniem Mirek, który po zatrzymaniu i aresztowaniu Żółtowskiego zgło-

si się do Jaśkiewicza powiadamiając go o „wpadce” i zabrał urządzenia do produkcji ulotek oraz większą część przygo-

towaną  do kolportażu materiału propagandowego – mówiąc, że wywozi to do Warszawy. Pozostawioną część ulotek 

miał rozprowadzić Jaśkiewicz, który jednak obawiając się zatrzymania – rzekomo spalił je. Na podstawie: Dobrowol-

ski St.: Wrona orła nie pokona - wypisy źródłowe ... 
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 DOŻYNKI  

Dnia 28 sierpnia b. r. w naszej wspólnocie para-

fialnej, odbyły się dożynki wiejskie, jako dziękczy-

nienie za trud i pracę rolniczych rodzin, za otrzy-

mane dary Boże, za powszedni chleb i wszelkie 

plony. Uroczystość rozpoczęła się radosnym prze-

marszem ze świetlicy wiejskiej do kościoła, z 

wieńcem dożynkowym, który ks. proboszcz po-

święcił i pobłogosławił oraz chlebem, kwiatami  

i owocami jako darami ofiarnymi. Mszę św. cele-

browali:  ksiądz proboszcz Marek Rusek oraz no-

wo przybyły do naszej wspólnoty ks. Artur Świeży, 

którego w imieniu parafii, ciepłymi słowami i bukie-

tem kwiatów przywitała p. Marcelina Ostrowska. 

W celebrację liturgii włączył się również chór para-

fialny. Po mszy świętej nastąpiła dalsza część do-

żynkowego święta, która odbyła się w świetlicy 

wiejskiej. W imieniu organizatorów wszystkich 

przybyłych gości przywitała i zaprosiła do wspól-

nego biesiadowania p. Małgorzata Łysyganicz – 

sołtys wsi Polana. Przed podzieleniem się poświę-

conym chlebem, z wiązanką ludowych piosenek 

wystąpiły dzieci: Asia i Ewa Kania, Karolinka  

i Lenka Ostrowskie, Martynka Podstawska oraz 

Kalinka i Tosia Kaluba. Za swój występ otrzymały 

gromkie brawa. Przy muzyce i smacznym poczę-

stunku wszyscy bardzo mile spędzili tegoroczne 

święto dziękczynienia.  

Bóg zapłać tegorocznym organizatorom, tzw. Po-

lany Środkowej, za przygotowanie tej pięknej uro-

czystości! 

Na polach łany zbóż i pszenicy 

złotem i srebrem malowane, 

kłosem dorodnym napęczniałym 

falują wiatrem kołysane.  
 
Ziarna brzemienne i dojrzałe 

zaczątek życia w sobie mają, 

cierpliwe, gotowe do ofiary 

od rana żniwiarzy czekają.  
 
Bóg je podlewał łzami deszczu, 

ogrzewał słońca promieniami 

by żaden człowiek nie był głodny 

a ziarnem dzielił się z innymi.  
 
Pachnące chleby są nagrodą 

za ciężką pracę i znojny trud, 

dzisiaj złożone na ołtarzu 

 w podzięce za przemiany cud. 
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1. Dzisiejsza ewangelia zachęca nas do stawania się uczniem Chrystusa „Kto nie dźwiga swego 

krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem”.    Dziś pierwsza niedziela miesiąca - ado-

racja Najświętszego Sakramentu po każdej Mszy świętej. Zmiana tajemnic różańca po Mszy św. o 

godz. 11 00.  

  

2. W czwartek, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ten 

liturgiczny obchód nazywany jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej. Przez wstawiennictwo 

Maryi będziemy modlić się za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca i trud wydawały bło-

gosławione owoce.  

3. Zachęcamy do uczestnictwa w codziennej Mszy św., a szczególnie w czwartkowej adoracji 

Najśw. Sakramentu.  

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

Matki Bożej.    

          

     Intencje Mszy Świętych 

4 Wrzesień - Niedziela     

o godz. 8 00. 1) + Stanisław. Krakowski (gr.) 2) + Weronika Hermanowicz +Zdzisław   

 godz. 11 00.  + Anastazja, + Jan, + Józef Mańko    

 godz. 15 00.—Msza św. Ślubna—Julian i Aleksandra Zięba   

 

5 . Wrzesień - Poniedziałek - 1) + Stanisław Krakowski (gr.)  2) Dzięk. - bł. za rodzinę.          

6.  Wrzesień - wtorek - 1) + Stanisław Krakowski (gr.)            2) + Maria Sołtys    

7.  Wrzesień - środa   1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) + Henryk Zatwarnicki od Stefanii Podstawskiej 

8.  Wrzesień - czwartek  1) + Stanisław Krakowski (gr)           2) + Maria Sołtys     

9. Wrzesień  - Piątek  1) + Stanisław Krakowski (gr.)   2)  + Henryk Zatwarnicki od Marka Podstawskiego  

10  Wrzesień - Sobota - 1) + Stanisław Krakowski (gr.)   2) W intencji Anny Rzeszowskiej i jej rodziny   

 

11. Wrzesień - Niedziela     

o godz. 8 00. 1) + Stanisław Krakowski (gr.)     

o godz. 11 00.  + Stanisław Maruszczak, + Anastazja  
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