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Pełnię daje relacja z Bogiem
Po raz kolejny Jezus porównuje królestwo Boże do ziemskich bogactw, świadomy tego, jak bardzo nasze ludzkie serca przywiązane są do
rzeczy materialnych, do mamony. Wyjaśnia nam więc prawdę o bezcennym bogactwie, jakim jest Boża miłość, używając środków na naszą miarę,
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posługując się obrazami, które łatwo zrozumiemy. To pokazuje głęboką
prawdę o tym, że On jako jedyny rozumie nasze ludzkie serca i nie oskarża
za chciwość, lecz wykorzystuje tę słabość, aby wzbudzić w nas pragnienie
czegoś większego, bezcennego, świętego. Niczym dobry ojciec, który znając pasje swojego dziecka, wykorzystuje je, by się do niego zbliżyć. Decyzja o wyborze pomiędzy dobrami tego świata a miłością przychodzi później, możliwa jest jednak dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, jaką pustkę niesie bogactwo i jaką pełnię przynosi relacja z Bogiem.
Panie Jezu Chryste, nie chcę dwóm panom służyć, wybieram Twoje królestwo. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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"... Dbajcie w szczególny sposób o dzieci,
chorych,
starszych
i
biednych
a zasłużycie sobie na Błogosławieństwo
Boże i szacunek ludzi ..." Myśli św. Jana
Bosko
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Kurier Lwowski 5 czerwca 1888.
W napisanej z humorem poniższej relacji, można zauważyć jak dzięki nafcie rejon Ustrzyk Dolnych szeroko
otworzył się na wielki świat. Jednocześnie korespondent gazety obala mit sprawności węgiersko-galicyjskiej kolei
i jakości dworcowej obsługi. Autor na własnej skórze doświadczył fatalnego stanu powiatowych dróg. Natomiast
w dobry humor wprawił autora charytatywny bal środowiska nafciarzy w ustrzyckim hotelu „Wanda”. Maciej Augustyn podaje ciekawostkę o należącym do Wandy Rutkowskiej hotelu, który powstał około 1885 roku przy obecnej
ulicy 29 Listopada. (Ustrzyki Dolne. Dzieje społeczno-gospodarcze. Tom 2. Lata 1882-1918): w 1891 roku do restauracji Wandy Rutkowskiej wstąpił na śniadanie ze swoją świtą, członek domu cesarskiego, arcyksiążę Leopold Salvator von Osterreich-Toskana, który polował na niedźwiedzie w okolicy Łomnej.
„BAL NAFCIARZY. Przed kilku dniami powołały mnie interesa służbowe w Sanockie, a mając na myśli opowiadania moich kolegów z przebytych podróży w te okolice, nie bardzo byłem zbudowany koniecznością tej przejażdżki
i z kwaśną miną opuszczałem stolicę.
Niewygody rzeczywiście zaczęły mi się przedstawiać w całej pełni, gdy przyjechawszy do Chyrowa, zastałem
na dworcu drzemiącego za bufetem kelnera, który oprócz przedpotopowej kiełbasy nie był wstanie, niczym innym
zaspokoić chwilowych potrzeb mego żołądka. Żółwia jazda pociągów kolei węgiersko-galicyjskiej wpłynęła także
nader niekorzystnie na wyobraźnię moją z góry uprzedzoną; a gdy dostałem się wreszcie na powiatową drogę, którą przebywać musiałem tutejszym wozem pocztowym do Lutowisk, sądziłem, że odbywam podróż do piekieł, albo
co najmniej, że biorą mnie na tortury, o jakich nie śniło się nawet za dawnych czasów najsurowszym naczelnikom
inkwizycji.
Zmęczony nad wszelkie pojęcia załatwiłem swoje sprawy jak najprędzej i postanowiłem powrócić pieszo do
Ustrzyk Dolnych, ażeby stąd udać się w dalszą podróż koleją. Znajomi w Lutowiskach pocieszyli mnie, że jakkolwiek Ustrzyki należą do rzędu najgorszych miasteczek galicyjskich ze względu na zewnętrzny porządek zawisły bowiem od dyspozycji starozakonnego burmistrza, to przecież kryją w swoim łonie porządną restaurację i hotel, dający, chociaż wprawdzie za drogie pieniądze, znośny przytułek, podróżnym, zapędzonym koniecznością w te strony.
Stosunkowo dość szybko i przyjemnie odbyłem pielgrzymkę do tej obiecanej ziemi i przybyłem w sobotę
wieczorem do Ustrzyk, gdzie mi wskazano drogę do tak zwanego „Hotelu Wanda”. Z daleka już zadziwiał mnie widok prawdziwie eleganckiej kamienicy gdzie znaleźć miałem jadło i przytułek; lecz podziw mój stał się większym po
zbliżeniu się na miejsce. Rój służby, ekwipażów przed hotelem uderzył w oczy, tony wybornej muzyki z wewnątrz
dochodziły ucha, zapach potraw łechtał powonienie i dowiedziałem się, że w salonach hotelowych odbywa się właśnie „bal nafciarski”.
Ciekawością zdjęty, czy też ludzie w tych tak okrzyczanych stronach bawią się po europejsku, udałem się do
przyległego sali balowej sklepu pani Wandy Rutkowskiej, i byłem w ten sposób świadkiem całego przebiegu zabawy.
Eleganckie, a nawet wykwintne toalety pań zadowolić mogły najwybredniejszy gust i zachcianki Wiednia
lub nawet Paryża; muzyka, jak po wiedziałem, przygrywała wybornie, a tańce tak gładko się składały po szklistej
posadzce przepysznie urządzonej sali hotelowej, że zdawać się mogło, iż się jest na salonach wielkomiastowych.
Trzydzieści par hulaszczych, w każdym obliczu dobrobyt i zadowolenie, wszechstronna zgoda, nadzwyczajny porządek, uprzejmość komitetu, przepyszne bukiety, ordery, podarunki pań itp.

Oto ogólny obraz balu, świadczący bardzo korzystnie o stosunkach towarzyskich nafciarzy, tych
czasowych kolonistów przemysłu krajowego. Zabawa przeciągnęła się do godziny 5-tej rano, po czym bardzo pokaźną kwotę złożono w ręce komitetu na cele dobroczynne t. j. na pogorzelców Chaszczowa, gdzie
zeszłego piątku jedenaście gospodarstw poszło z dymem”.
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Wizytacja biskupia (kanoniczna, pasterska)

– potocznie odwiedziny, w Kościele katolickim przez biskupa głównie pomocniczego, ale też
i diecezjalnego, lecz już w mniejszym stopniu – czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz
działalności Ducha Świętego. Pierwsze wizytacje odbywały się za pośrednictwem Apostołów,
którzy odwiedzali gminy chrześcijańskie. Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie
odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie oddelegowanego przez
biskupa. Wysłannikiem takim, może być biskup pomocniczy, biskup koadiutor, wikariusz generalny albo inny prezbiter. Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy
sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie

dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego (stan
i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, sal katechetycznych, spisy inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej). Biskup diecezjalny jest zobowiązany co
pięć lat okazać protokoły wizytacyjne papieżowi.
————————————————————————————————————-

Plan wizytacji Kanoniczej przez Księdza Arcybiskupa
Adama Szala w Polanie- 29. 09.2022r.
O godz. 14 00. - wizyta w szkole Podstawowej
Spotkanie z dziećmi i gronem pedagogicznym
O godz. 15 00. - nawiedzenie cmentarza i koronka do miłosierdzia Bożego
•

przegląd ksiąg parafialnych

O godz. 16 00.- spotkanie z radą parafialną i chórem
O godz. 17 00. - Msza św. Koncelebrowana z udzieleniem
Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 18 wrzesień
1. Dziś, 18 września, w niedzielę przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży,

głównego patrona Polski. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne.
2.Dziś przypada także Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Naszą modlitwą otaczamy wszystkich pracujących w mediach, aby wiernie służyli prawdzie.
3. W sobotę 24 wspomnienie Maryi Wspomożycielki Wiernych. Msza św. z prośbami i podziękowaniami
o godz. 8 00.
4. Dnia 29 w naszej parafii odbędzie się wizytacja Kanonicza Ks. Arcybiskupa Adama Szala. Szczegółowy
program w naszym tygodniku „Wśród nas”. Spotkanie kandydatów do bierzmowania w sobotę
24 września o godz. 17 00., w niedzielę po Mszy św. O godz. 11 00. Prosimy mieszkańców o posprzątanie
cmentarza, szczególnie zadbanie o groby swoich zmarłych.
5. Wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia niech Bóg hojnie obdarza swoją łaską, umacnia
w wierze, nadziei i miłości oraz prowadzi światłem swojej prawdy.
W tym tygodniu patronują nam:
- wtorek, 20 września – Świeci Andrzej Kim Taegon (1821-1846), prezbiter oraz Paweł Chong Hasang (1795
-1839) i towarzysze, męczennicy koreańscy z XIX wieku;
- środa, 21 września – Święty Mateusz Apostoł i Ewangelista, uczeń Jezusa i autor jednej z Ewangelii;
- piątek, 23 września – Święty Pio (1887-1968), włoski kapucyn, stygmatyk

Intencje Mszy Świętych
18 Wrzesień - Niedziela
godz. 11 00.

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

Dzięk. - bł. z prośbą o błogosławieństwo z okazji 30 rocz. małżeństwa dla Anny i Zdzisława

19. Wrzesień - Poniedziałek - 1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) + Julia, +Ludwik Mroczek
20. Wrzesień - wtorek - 1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) O zdrowie i bł. Dla Ryszarda i Grzegorza z rodz.
21. Wrzesień - środa - 1) + Stanisław Krakowski (gr.)

2) + Filip Tomski

22. Wrzesień - czwartek 1) + Stanisław Krakowski (gr) 2) +Maria Sołtys
23. Wrzesień - Piątek 1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) + Henryk Zatwarnicki od rodz. Magusiak
24. Wrzesień - Sobota - 1) + Stanisław Krakowski (gr.) 2) +Maria Sołtys
25. Wrzesień - Niedziela

o godz. 8 00. + Stanisław Krakowski (gr.)
o godz. 11 00.

+ Czesława (k), + Józef Krakowski

Od 19 do 25 września Msza św. Za + Stanisława Krakowskiego będzie odprawiana przez ks. Marka w

czasie

rekolekcji

kapłańskich w Szczyrku.
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