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Pojednanie w Sercu Jezusa
Podział na Żydów i Samarytan był jednym z najostrzejszych i najbardziej brutalnych, jakie znała ziemia czasów Jezusa. Pomiędzy Żydami
i Samarytanami istniał niewidzialny, lecz bardzo wyraźny mur, nietajona
wrogość, obrzydzenie. Żyd i Samarytanin nie znosili swojej obecności.

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie
(do użytku wewnętrznego)

Gardzili sobą. Nie pili z tego samego kubka. Tymczasem Jezus wytrwale –
w kolejnych przypowieściach i w odniesieniu do bardzo konkretnych osób
– próbuje ów mur zburzyć. Zapewne nawet dla ewangelistów wspomnienie
o fakcie, że jedynie Samarytanin powrócił, aby podziękować po oczyszczeniu, było zaskakujące, a może zawstydzające albo nawet irytujące. Odważnie notują jednak to wydarzenie, aby nie uronić nic z tej fundamentalnej
misji

Jezusa,

jaką

było

pojednanie

ludzkości

w

Jego

Sercu.

Panie Jezu Chryste, Ty uzdrawiasz z trądu nienawiści i pogardy,
oczyść mnie z moich uprzedzeń wobec innych ludzi. Ty żyjesz i królujesz
na wieki wieków. Amen.
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"... Bądźcie życzliwi wobec innych,
kochajcie ich, pomagajcie im i traktujcie
jak braci. Nie braknie wam pomocy
Boga
i
Maryi
Wspomożycielki.
Przyrzeknijcie mi kochać się jak
bracia ..." Myśli św. Jana Bosko
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Sprawozdanie Ks. Proboszcza podczas wizytacji kanonicznej—2022r

.

Czcigodny Księże arcybiskupie Adamie nasz Pasterzu!
Po raz kolejny witamy cię w naszych progach świątyni w tym roku. Ostatnia wizytacja odbyła się w naszej parafii
w kwietniu 2017 roku i była także przeprowadzona przez biskupa Stanisława Jamrozka. Proboszczem parafii był wówczas
Ks. Stanisław Gołyżniak . Ks. Gołyżniak skończył kadencję proboszcza 4 sierpnia 2019 roku. W 2020 r. ks. Stanisław odszedł do Pana, zmarł w wyniku panującej pandemii koronawirusa – co było wielkim bólem dla całej parafii. Równocześnie, w dniu 4 sierpnia 2019 decyzją Ks. Prowincjała i za zgodą Bp. Ordynariusza – objąłem funkcję Proboszcza.
W parafii mieszka obecnie ok. 250 mieszkańców, 80 rodzin. Część osób przebywa poza granicami kraju oraz wyjeżdża na
dłuższy okres czasu do pracy poza parafię. Młodzież z szkoły ponad podstawowej uczy się i przebywa w pobliskich miastach – Sanok, Przemyśl, Ustrzyki Dolne, Krosno. Szkoła Podstawowa z oddziałem przedszkolnym liczy obecnie 46 osób.
Około 10 osób uczy się z poza Polany.
Dużym wezwaniem jest utrzymanie budynków: Kościoła, Domu młodzieżowego, Plebani i Cerkwi. W obecnym czasie
zostały przeprowadzone prace remontowe i są kontynuowane prace
z wystrojem Kościoła. Zostały wykonane witraże w prezbiterium,
posadzka na chórze, boczne wejście do kościoła, sprzęt przeciw
pożarowy z agregatem gaśniczym. W tym roku został przeprowadzony remont głównego wejścia z chodnikiem do Kościoła. W domu młodzieżowym w tym okresie były malowane pomieszczenia,
przeprowadzony remont wejścia i otoczenia, wymiana pieca ciepłej
wody. Na plebani zostały wymalowane wewnątrz pomieszczenia,
zrobiony remont instalacji centralnego ogrzewania. Obecnie pozyskując dotację z funduszu ochrony zabytków jest remontowany
i malowany dach Cerkwi. Dużym wezwaniem co roku jest ogrzanie
budynków w czasie zimy. Podsumowując te prace gospodarcze
chciałbym podziękować, parafianom i wszystkim dobrodziejom
naszej parafii.
Zycie duchowe naszej parafii koncentruje się wokół Eucharystii
niedzielnej i świąt liturgicznych. Z niedzielnej Mszy św. korzysta
około 50 procent parafian. Wiele osób uczestniczy z nabożeństw
okresowych: Roratach w Adwencie; nabożeństwach Drogi Krzyżo-

wej i Gorzkich Żali w Wielkim Poście. Widać zaangażowanie parafian liturgię Triduum Paschalnego oraz coroczne rekolekcje parafialne. W ciągu każdego miesiąca odprawiane są nabożeństwa pierwszych piątków i sobót miesiąca nabożeństwo z prośbami i podziękowaniami do Maryi Wspomożycielki Wiernych, oraz różaniec w trzeci piątek miesiąca z modlitwą do św. Charbela., W parafii są trzy Róże Różańcowe i Chór parafialny W parafii jest co tydzień drukowany tygodnik
„Wśród Nas” który pobudza do życia duchowego będąc zarazem historią i kroniką parafii.
Wyzwania, jakie są przed nami: nieustanna troska o dzieci i młodzież, osoby chore i samotne i troska o rodziny.

Zagrożenia dla życia religijnego to te, z którymi mierzymy się nie tylko my, ale cały współczesny Kościół a są
nimi przede wszystkim wygodnictwo i lenistwo a z drugiej strony zbytnia aktywność zawodowa, co owocuje
łatwym tłumaczeniem nieuczestniczenia w Eucharystii i nabożeństwach, zaniedbywaniem modlitwy osobistej
i rodzinnej a to z kolei powoduje zubożenie duchowe. Proszę ks. arcybiskupa za słowo umocnienia i zachęty

oraz wskazówki na dalsze działania na polu duszpasterskim i troski o dobro materialne parafii.
Proszę też o pasterskie błogosławieństwo dla całej naszej parafii, a zwłaszcza dla ludzi chorych i cierpiących,
dla rodzin, dla dzieci i młodzieży, i dla tych, którzy zagubili się na drodze do zbawienia. Ks. Marek
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Poniedziałek – 10 Październik Smoleński Witold, Karolina i Płoszaj Jolanta, Bogdan, Wytyczak
Stanislaw, Zatwarnicka Aniela, Zatwanicki Stanislaw i Teresa, Mantojfel Wojtek i Jolanta, Konopka Jacek .
Wtorek – 11 Pażdziernik

- Maruszczak Adam, Maria, Oliwko Krzysztof, Elżbieta, Krakowski

Michał, Krauze Janina, Faran Maria, Faran Marek, Joanna
Środa – 12 Październik– Faran Bartek i Fac Beata, i

Jachimowicz Czesław, Iwona, Froń Urszu-

la, Ostrowska Jakub, Marcela, Łysyganicz Stanisław, Małgorzata Domański Stanisław, Bożena,
Podstawska Marek, Dominika, Żmijewska Małgorzata, Stępniewski Zdzisław,
Czwartek – 13 Październik – Podraza Katarzyna, Piotrowicz Bogdan, Maria,Torbiński Kazimierz

i Stanisława Gałek Andrzej, Małgorzata, Torbińska Edyta Rzeszowska Zdzisław, Anna, Ścibior
Irena, Skiba Maria, Kaluba Daniel
Piątek – 14 Październik – Wspólny Piotr, Torbińska Helena, Myśliński Stanisław, Hanna, Myśliński Jan, Glapa Tomasz, Helena, Konopka Bronisława, Konopka Zbigniew, Wierciński Andrzej,
Hermanowicz Paweł, Agata, Hermanowicz Ryszard Andzelika
Sobota – 15 Październik – Hermanowicz Katarzyna, Galica Tadeusz, Anna, Froń, Barbara,
Karciarz Piotr, Fron Mateusz i Janusz, Kusy Tadeusz, Maj, Danuta, Maksymilian Budziejewski,
Paweł Buc, Wiercińska Lena, Wiercinski Władysław, Iwanka, Szelest Bogdan, Cichoń Adam
Niedziela – 16 Październik - za parafian, za młodzież, dzieci, za chorych
————————————————————————————————————
Gdy kiedykolwiek doznasz udręki
albo dopadnie Cię zwątpienie
ucałuj różaniec, weź go do ręki
niech Ci przyniesie pocieszenie.
Każdą perełką pozdrawiasz Maryję
rzucasz Jej piękną różę pod nogi
Ona Cię płaszczem swoim okryje
zawróci z niebezpiecznej drogi.
Ona przez usta dzieci przemawia
przez tysiąclecia zostawia znaki
Swym Miłosiernym Sercem sprawia
że nikną w duszy skazy i braki.
Niech te różańce łzami zroszone
łaską od Boga dla nas ożyją
i w każdą tego świata stronę
biegnie wołanie Ave Maryjo.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 9 października
1.Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. O godz. 11 00. na Mszy św. Będziemy się modlić za
ks. Artura Katechetę z okazji jego imienin.
2. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą wdzięczności
wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud i pracę w czasie Mszy Świętej o godz. 17 00. Zapraszamy
dzieci, rodziców i wychowawców.
3. W sobotę, 15 października, msza św. będzie o godz. 17 00. z racji dnia Kwartalnego Skupienia Księży.
4. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy na modlitwę w poszczególne rodziny. Dzieci i młodzież ze
szkoły we wtorki i piątki.
5. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarą będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. W naszym

kościele będzie wystawiony koszyk na ofiarę na ten cel.
6. W zakrystii lub na tacę można składać wypominki Listopadowe.
7. Obecnie jest trwa renowacja dachu na Cerkwi. Prosimy o ofiary na sprzątanie Kościoła .
8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wzrastania w wierze, światła Ducha Świętego
w codziennych wyborach oraz opieki Matki Najświętszej.
W tym tygodniu patronują nam:
- czwartek, 13 października – Błogosławiony Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter z Zakonu Kapucynów,
gorliwy duszpasterz, założyciel wielu wspólnot zakonnych;
- sobota, 15 października – Święta Teresa od Jezusa (1515-1582), dziewica i doktor Kościoła, .

Intencje Mszy Świętych
9. Października - Niedziela - o godz. 8 00. + Krystyna Dziura (gr.)
o godz. 11 00. 1) + Bazyli Caban od syna Wiesława z żoną .
2) O zdrowie i bł. Boże dla ks. Artura z okazji imienin
10. Października - Poniedziałek - 1) + Krystyna Dziura (gr.) 2 ) + Henryk Zatwarnicki od rodz. Galant
3. O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Faran
11. Października - wtorek -

1) + Krystyna Dziura (gr.)

2) + Henryk Zatwarnicki od Joanny z rodziną.

12. Października - środa

1) + Krystyna Dziura (gr.)

2) + Bazyli Caban od wnuków Natalii i Mateusza.

13. Października - czwartek 1) + Krystyna Dziura (gr.)

2) + Zofia w rocz. śm.

14. Października - Piątek

2) + Henryk Zatwarnicki

1) + Krystyna Dziura (gr.)

15. Października - Sobota - 1) + Krystyna Dziura (gr.)
16. Października - Niedziela
o godz. 11 00.

2) + Filip Tomski

o godz. 8 00. +Krystyna Dziura (gr.)

+ Józefa Krakowska - rocz. śm.
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