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"... Staraj się zawsze zmniejszać liczbę 

nieprzyjaciół, a pomnażać przyjaciół i 

czynić wszystkich przyjaciółmi Jezusa 

Chrystusa ..."  Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 37  

Poszukiwanie człowieka 

 Piętnasty rozdział Ewangelii według św. Łukasza to naprawdę epi-

centrum nauczania Jezusa Chrystusa. Przypowieść o miłosiernym Bogu i 

dwóch marnotrawnych synach poprzedzona została dwoma opowieściami. 

W pierwszej zagubiona owca ucieka daleko od domu i trzeba jej tam szu-

kać. W drugiej zagubiona drachma zgubiła się w środku, nie ma sensu wy-

chodzić na zewnątrz, by jej szukać. Młodszy syn ucieka w dalekie krainy, 

starszy pozostaje w domu, lecz jest tak samo zgubiony. Młodszy to owca, 

starszy to drachma. Wszystkie trzy przypowieści kończą się ucztą. Odnale-

zienie samego siebie w tym potrójnym tekście nie stanowi żadnego proble-

mu. 

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś poszukiwaczem człowieka i zdecydowałeś 

się odnaleźć mnie, niezależnie od tego, czy zgubiłem się w dalekich kra-

inach, czy wewnątrz Kościoła. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen. 

Kopalnia ropy w Polanie w 1884r. 
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    Kopalnia ropy w Polanie w 1884r.   

  Korespondencja z Jasienia w lwowskim Dzienniku Polskim nr 78/1884.  

 Owo złotodajne źródło nafty w Polanie, które przed rokiem obfitością swoją tyle narobiło wrzawy w świecie 

naukowym i górniczym, wywołało ruch między przemysłowcami naftowymi i kapitalistami, którzy z tego powodu 

przenoszą pole swej działalności w strony tutejsze.  

 Towarzystwo angielskie „The London Petroleum Company Limited", którego głównym ajentem jest  

p. George Adams w Londynie, a zastępcą na Galicję p. Mikołaj Giusel, w ubiegłym roku, gdy rozpoczynało swą 

działalność, zakupiło od okolicznych obywateli prawo poszukiwania nafty na obszarach dworskich, jak np. od  

p. Kraińskiego. w Leszczowatem, od p. Wierzbickiego w Ropience, od pani Cybulskiej w Żołobku, od p. dr. Jamiń-

skiego w Żurawinie, płacąc za prawo poszukiwania na rękę po kilka tysięcy złotych reńskich tytułem jednorazowe-

go datku i obowiązując się oddawać z wydobytej ropy 12,5% brutto właścicielowi ziemi. Rozumie się, że okoliczni 

obywatele już teraz bardzo dobre porobi interesy i nie ryzykując własnego kapitała, mają widoki na ogromne zyski, 

gdyby w ich majątkach odkryto źródło, chociażby tylko miernej wydatności.  

 Znani już w kraju z przedsiębiorstw naftowych obywatele z Krośnieńskiego, pp. Klobassa i Trzecieski poza-

kupywali grunta pod naftę, a p. Józef Nanowski, właściciel Ustrzyk i Jasienia, obywatel posiadający mir u ludu 

wiejskiego, zrobił układ z gminą Polana, o założenie trzech studni w lesie tej gminy, przy czym gmina świetny zrobi-

ła interes. Otrzymała bowiem tytułem jednorazowego datku 4.000 zł r. i ma zapewniony pewien udział w dochodach 

brutto.  

 W Rajskiem, w paśmie Otryckiem prowadzi hr. Golejowska we własnym majątku kopalnię ropy z dobrym 

skutkiem. 

 Wspomnieć tu także wypada i o izraelickich przedsiębiorcach z Borysławia, którzy w Polanie rozpoczęli już 

na kilku rustykalnych parcelach wiercenia za ropą. Wydobyta ropa bywa w części na miejscu przerabiana, a p. Ka-

rol Perutz, zięć śp. Tomasza Winnickiego, zbudował w roku ubiegłym dystylarnię w Ustrzykach, która pod osobi-

stym jego kierownictwem, jako fachowego chemika, bardzo pomyślnie się rozwija i w roku bieżącym znacznie ma 

być rozszerzoną w tym kierunku, by z odpadków mogły być wyrabiane oleje do smarowania. Niemniej gorliwie 

prowadzone są roboty i w kopalni polańskiej, własności p. F. A. R Isherwooda. Obecnie istnieje 13 studni, z tych 

najobfitszy jest zawsze szyb nr. 1, w którym źródło artezyjskie dotąd jeszcze z pierwotną tryska siłą. Kopalnia  

ta zostaje pod umiejętnym kierownictwem inżyniera p. Ferdynanda Jastrzębskiego, a zaznaczyć wypada, że wszyst-

kie siły obecnie w tej kopalni zatrudnione są wyłącznie krajowe, począwszy od dyrektora, urzędników kasowych  

i administracyjnych, aż do robotnika najniższej kategorii. Właściciel kopalni p. Isherwood, Anglik, nie szczędzi ka-

pitału a dyrektor p. Jastrzębski pracy i trudów, aby kopalnię tę podnieść na stopę wzorową. Obecnie celem ułatwie-

nia transportu nafty z Polany do Ustrzyk, na przestrzeni 2 1/2 milowej, mają być kosztem 80.000 zł położone żelaz-

ne rury dwucalowe, a przy pomocy maszyny parowej tłocząco-ssącej o sile 20 koni, będzie ropa sprowadzana na 

dworzec kolejowy w Ustrzykach, gdzie będą wlewać wprost do wagonów rezerwuarowych, co niezmiernie przyczy-

ni się do podniesienia kopalni, która dziś walczy ze złym i zaniedbanym stanem drogi powiatowej ustrzycko-

lutowiskiej.  

 Będą to pierwsze ropociągi w Galicji. Co więcej, dotychczasowy system wiercenia w kopalni polańskiej zo-

stanie wkrótce zmieniony na amerykański (kanadyjski) ze względu na pojedynczą, łatwą i lekką konstrukcję w uży-

ciu świdra, łyżki i popędu rur wielce praktyczny, wiercenie to bierze swój początek w Kanadzie, a później zastoso-

wano je w innych prowincjach ropodajnych północnej Ameryki; w ciągu zaś ostatnich lat stosowano ten system  

z wielkim powodzeniem w okolicy Oehlheimu w Hanowerskiem, w Rosji, Rumunii, Węgrzech, a w roku ubiegłym 

po raz pierwszy w Galicji w Uhercach, w pow. leskim.  
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  Świadectwo siły modlitwy  

   i zawierzenia łasce Bożej 

Składam to świadectwo jako dowód na siłę modli-

twy w naszym codziennym życiu.    

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2017 r. poddałam się rutynowej operacji gineko-

logiczno – urologicznej, która miała zlikwidować 

zagrożenie nowotworem oraz poprawić mi komfort 

życia. Takich operacji przeprowadza się, każdego 

roku w szpitalach w Polsce, tysiące. Miała ona 

trwać 40 minut a po 3 dniach miałam wrócić do do-

mu w pełni sił. Niestety nic nie odbyło się tak jak 

zostało to zaplanowane: miałam krwotok a w wyni-

ku niego zawał, doznałam uszkodzenia pęcherza, 

który spowodował całkowity brak kontroli czynno-

ści fizjologicznych. Dopiero po 11 miesiącach trafi-

łam na lekarza, który dał mi szansę na zmianę sytu-

acji. Przechodziłam kolejne operacje, które trochę 

poprawiały mi komfort życia, nie pozwalały jednak 

na taką jakość życia jaką  miałam przed 2017 r. By-

łam przedtem osobą aktywną fizycznie, uwielbiałam 

piesze wędrówki, pływanie, jazdę na rowerze,  

a w zimie narty biegowe. To wszystko skończyło się 

wraz z nieudaną operacją. W ciągu 5 lat przeszłam 

12 operacji naprawczych. W wyniku ostatniej po-

wróciłam do normalnego życia. Gdy w 2017 roku 

siedziałam załamana w domu, na zwolnieniu lekar-

skim, nie umiejąc znaleźć się w tej nowej sytuacji 

koleżanka zwróciła moją uwagę na św. Charbela, 

dała mi różaniec, olej i książeczkę o tym świętym, 

zachęciła do uczestniczenia w comiesięcznych na-

bożeństwach w naszym kościele. Inna koleżanka 

powiedziała mi o modlitwie pompejańskiej, którą 

propagował w Internecie dominikanin Adam Szu-

stak. Od tego czasu odmawiałam ją, każdego roku, 

od 1 listopada do 24 grudnia a czasami jeszcze raz 

w czasie Wielkiego Postu.  

Od lat jestem członkinią Róży Różańcowej i każde-

go dnia od 5 lat codziennie modliłam się na różańcu 

do Matki Bożej o wsparcie mojej prośby, o naprawę 

mojego stanu oraz za  zajmującą się mną panią pro-

fesor. Także moja przyjaciółka i koleżanki z Róży 

nie ustawały w modlitwach w mojej intencji.  Gdy 

przyszedł termin operacji (w lutym 2022 r.), która 

ostatecznie miała zdecydować o dalszym moim ży-

ciu moje koleżanki zorganizowały silną „akcję mo-

dlitewną” podczas której modliły się za mnie człon-

kinie Róż Różańcowych, często  osoby zupełnie mi 

nieznane, a moja przyjaciółka zorganizowała wspól-

ną modlitwę z Grupą Jeevodaya – Świt Życia w In-

diach (ośrodek dzieci chorych na trąd) oraz wśród 

znajomych z grupy Camino.  

Operacja się udała i przyniosła oczekiwane efekty. 

Uważam, że zadecydowały o tym nie tylko umiejęt-

ności pani profesor ale przede wszystkim 

„zmasowana ofensywa modlitewna” i wiara wielu 

osób w to, że ten „cud modlitwy” może przynieść 

efekty. Poprawa mojego stanu nie nastąpiła raptem, 

w sposób cudowny, z dnia na dzień. To był efekt 

wielu lat i wielu dni modlitwy wielu życzliwych mi 

osób. Za to bardzo wszystkim wspierającym mnie 

osobom dziękuję. Oczywiście to nie miałoby miej-

sca gdyby nie łaska Pana Boga i wsparcie Matki Bo-

żej. Ta sytuacja miała też wpływ na moją postawę 

życiową. Przewartościowałam swoje życie, już nie 

uważam się za niezwyciężoną, wiem co jest ważne 

w życiu, zmieniałam priorytety i wiem, że  nic w tym 

życiu nie dzieje się z przypadku. Poznałam jak wiel-

ka jest siła modlitwy, przyjaźni i ludzkiej życzliwo-

ści.  

Mam nadzieję, że to moje świadectwo da wielu po-

trzebującym ludziom wiarę w człowieka i łaskę Bożą 

i pomoże przetrwać trudne chwile w życiu.  

 (Pani z Wrocławia)                 Wrocław 02.03.2021 
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1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie 

w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla rodziców i wychowawców o błogosławieństwo w wychowaniu.   

3. Dzisiaj przypada także kolejna rocznica ataku terrorystycznego na World Trade Center w Nowym Jor-

ku. Niech dobry Bóg okaże miłosierdzie wszystkim, którzy zginęli w zamachach.  

4. W środę, 14 września, będziemy obchodzili święto Podwyższenia Krzyża Świętego. To święto przypomina 

nam, że „Zbawienie przyszło przez krzyż”. W parafii Czarna suma odpustowa o godz. 17 00.  

5. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym 

obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.   

 

6. Najbliższy trzeci piątek miesiąca po Mszy św odbędzie nabożeństwo do św. Charbela z modlitwą wsta-

wienniczą o uzdrowienie duszy i ciała.  

7. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę.  

Tego dnia będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej ojczyzny.  

8. W najbliższą niedzielę składka na cele inwestycyjne  naszej parafii. Dziękuję za ofiary na sprzątanie  

Kościoła,  za ofiary na tacę i Kościół.  

   

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana 

w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu.  

                         Intencje Mszy Świętych 

11 Wrzesień - Niedziela     

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

 godz. 11 00. 1) Stanisław Maruszczak,   + Anastazja   

 

12. Wrzesień - Poniedziałek - 1) + Stanisław Krakowski (gr.)  2) + Ks. Mariusz           

13.  Wrzesień - wtorek - 1) + Stanisław Krakowski (gr.)            2) + Henryk Zatwarnicki od Rzeszowskich  

14.  Wrzesień - Święto Podwyższenia Krzyża   1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) + Maria Sołtys   

15.  Wrzesień - czwartek  1) + Stanisław Krakowski (gr)  2) +Henryk Zatwarnicki od Majewskich      

16. Wrzesień  - Piątek  1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2)  + Bożena Wiercińska   

17.  Wrzesień - Sobota - 1) + Stanisław Krakowski (gr.)   2) + Kazimierz, za + z rodziny Szeligów    

 

18. Wrzesień - Niedziela    o godz. 8 00. + Stanisław Krakowski (gr.)     

o godz. 11 00.     Dziękczynno - błagalna z prośbą o błogosławieństo z okazji 30 rocz. Małżeństwa dla Anny i 

Zdzisława   

  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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