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"…Pan Bóg obdarzy licznym 

błogosławieństwem tego, kto poświęca się 

dla chłopców. Wielką radością jest zbawić 

się razem z tymi, którzy z naszą pomocą 

dostąpili zbawienia. Próżniactwem jest 

natomiast chcieć zbawić się w pojedynkę ..." 

Myśli św. Jana Bosko.  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 42  

Bądźmy wytrwali 

Czytając dzisiejszą Ewangelię, zdumiewamy się postawą sędziego, który 

zniecierpliwiony i zniechęcony, czuje przymus, by czynić coś dobrego  

i sprawiedliwego. Wobec tej silnej postaci, gdzieś w cień umyka nam owa 

udręczona kobieta, samotna i nic nieznacząca, która jednak miała w sobie 

tak wielką siłę lub desperację, by wytrwale prosić i nie ustawać w swoich 

błaganiach. Jak bardzo musiała być udręczona, osłabiona, zniszczona, sko-

ro ów zły sędzia był jej ostatnią i jedyną nadzieją. A jednak musiała być 

także człowiekiem wielkim i odważnym, mężnym i silnym, skoro z taką 

wytrwałością gotowa była prosić o pomoc. Obyśmy mieli choć część tej 

mądrości, gdy zwracamy się do Boga.  

 Panie Jezu Chryste, Twój Ojciec w niczym nie przypomina złego 

sędziego, ja jednak pragnę w swoich błaganiach stać się podobny do wy-

trwałej wdowy, która całe swoje życie składa w Jego ręce. Ty żyjesz i kró-

lujesz na wieki wieków. Amen.   

Przekop Mierzei Wiślanej w opinii 

kapitana Tadeusza Hatalskiego 
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   Przekop Mierzei Wiślanej w opinii kapitana Tadeusza Hatalskiego  

Rodzina Hatalskich została zesłana z Polany (z Wańka Działu) na Ural w 1940 roku. Ojciec rodziny, Karol Hatalski 

został zmobilizowany do armii Berlinga. Po zakończeniu wojny 

i demobilizacji pojechał po rodzinę na Ural. Szczęśliwie wrócili do 

Polski i osiedlili się Kotlinie Kłodzkiej. Tadeusz Hatalski urodził 

się już po wojnie, został kapitanem żeglugi wielkiej, dziś zasiada 

w Radzie przy Prezydencie RP. Portal Morski zamieścił w 2016 

roku jego ciekawy tekst dotyczący budowy przekopu przez Mie-

rzeję Wiślaną. Poniżej zamieszamy fragmenty tego tekstu:  

/.../  Potrzeba zbudowania nowego toru wodnego do portu w El-

blągu wynika z obiektywnie i realnie istniejących okoliczności – 

ze sposobu, w jaki Federacja Rosyjska traktuje prawo i zwyczaje 

międzynarodowe oraz z elementarnych przesłanek ekonomicz-

nych.  

/.../ W prawie morskim powszechnie przyjęta jest zasada wolności 

żeglugi. Zasada ta została sformułowana po raz pierwszy przez 

Hugo Grotiusa w pracy „Mare Liberum” opublikowanej w 1609 r. (w czasach współczesnych zasada ta jest sfor-

mułowana w rozdziale 3 konwencji o prawie morza z 1982 r. m.in. jako prawo nieszkodliwego przepływu). Zasada 

wolności żeglugi dotyczy więc morza otwartego, mórz terytorialnych oraz międzynarodowych rzek żeglownych. W 

sensie geograficznym Zalew Wiślany jest ujściem rzeki Wisły (a dokładnie Nogatu, czyli jednej z odnóg delty Wi-

sły). I ta część ujścia Wisły znajduje się na terytorium dwóch państw, Polski i Rosji. W rozumieniu prawa morskie-

go stanowi więc międzynarodową rzekę żeglowną.  

Podobnie jak międzynarodową rzeką żeglowną jest ujście rzeki Skaldy, które również znajduje się na terytorium 

dwóch państw. W pobliżu Antwerpii Skalda przepływa przez terytorium Belgii, a poniżej Antwerpii, w stronę mo-

rza, znajduje się w granicach Holandii. Wynika z tego oczywista konsekwencja, że aby dopłynąć do portu w An-

twerpii, trzeba przepłynąć przez wody terytorialne Holandii. Podobnie jest z portem w Elblągu. Żeby dopłynąć do 

portu w Elblągu, trzeba przepłynąć przez wody terytorialne innego kraju, konkretnie Federacji Rosyjskiej. 

/.../  Otóż w Wielkiej Brytanii są dziesiątki małych portów, które dobrze prosperują mimo bliskiego sąsiedztwa por-

tów dużych. Przytoczę przykład Liverpoolu i Manchesteru. Te dwa miasta dzieli prawie taka sama odległość, jaka 

dzieli Gdańsk i Elbląg (50 km w linii prostej pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem i 54 km pomiędzy Gdańskiem 

a Elblągiem). Port w Liverpoolu leży u ujścia rzeki Mersey, praktycznie nad samym morzem (podobnie jak to jest 

w wypadku Gdańska). Do portu w Manchesterze natomiast prowadzi sztucznie zbudowany kanał (Manchester 

Ship Canal). I nie jest to kanał o długości 1 km, czyli taki, jaki trzeba zbudować, aby zapewnić dostęp do morza 

portowi w Elblągu. Kanał ten ma długość 57 km. Po drodze są cztery śluzy, Latchford, Irlam, Barton i ostatnia 

przed samym portem w Manchesterze -Mode Wheel. Każda z nich podnosi płynące do Manchesteru statki średnio 

na wysokość ponad 4 m. W sumie statek cumujący w Salford Docks (port w Manchesterze) znajduje się 17 m nad 

poziomem morza.  

Gdy ponad 120 lat temu budowano Manchester Ship Canal (budowę rozpoczęto w 1887 r., a skończono w 1893 r.), 

port w Liverpoolu funkcjonował bez zakłóceń i był w stanie obsłużyć każdą ilość ładunków. Mimo wszystko posta-

wiono na rozwój i podjęto skomplikowaną i kosztowną (0,5 mln funtów) inwestycję zbudowania Manchester Ship 

Canal.  

/.../ Wykonanie przekopu na mierzei (oprócz swobodnego dostępu) niesie ze sobą także inne korzyści. Dotyczą 

one kosztów utrzymania samego toru wodnego. Stary tor wodny, który prowadzi do Elbląga przez Cieśninę Pilaw-

ską, jest długi (wynosi ok. 25 mil morskich, czyli blisko 50 km) i płytki, toteż jego utrzymanie w stanie zdatnym do 

żeglugi jest kosztowne. Ponadto w połowie długości przebiega przez wody terytorialne Rosji, co z kolei rodzi pro-

blemy w związku z uzależnianiem funkcjonalności kanału od dobrej lub złej woli naszego sąsiada. 
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Modlitwa różańcowa za rodziny – 2022   

17 października za rodziny: Granat Józef i Andrzej,- Zięba Aleksandra i Julian,- Zięba Anna, Sta-

nisław i Bronisław, -Tarnawski Michał i Bożena,- Szczepanek Adrian i Żaneta,- Łopuszański  

Andrzej i Emilia,- Majewski Andrzej i Małgorzata,- Bakalarz Halina,- Iszkyto Jerzy, - Dyrda Stefan  

i Anastazja,  

W wtorek - 18 października za rodziny: Zatwarnicki Marian i Krystyna, -Grzannecy Wojciech  

i Hanna, - Dyrda Maciej,- Janiszek Jan i Bogusława,- Janiszek Wojciech, -Dzik Krystyna i Zenon, 

- Łysyganicz Zbigniew i Dorota.  

W środę - 19 października za rodziny: Caban Iwona i Wiesław, -Tarnawski Bogdan,- Mikrut Bog-

dan i Józefa, -Tarnawski Stanisław,- Przybylski Kazimierz i Danuta,- Krakowski Franciszek, 

- Krakowski Artur,Agnieszka, - Krakowski Władysław,- Mańko Władysław, - Michno Barbara  

i Tadeusz, -Krakowski Janusz i Agnieszka, - Pisarska Anna,- Plezia Urszula,   

W czwartek 20 października za rodziny: Dobrowolska Agnieszka,-  Pisarski—Józef, Krakowski 

Wiesław, - Podstawska Stefania,- Koncewicz Bogdan i Lucyna,- Kania Krzysztof,- Kostańska 

Małgorzata,- Borzęcki Bogdan i Grażyna,- Siedlecki Bogdan i Maria,- Krowiak Zofia i Eugeniusz,  

W piątek - 21 października za rodziny:  Korżyk Barbara i Łukasz,- Caban Stanisław i Anna,  

-Gross Paulina i Grzegorz, -Borzęcka Eugenia i Stanisław, -Borzęcki Roman i Monika,- Chmie 

l Eugeniusz i Anna, - Borzęcki Edward i Maria, -  Daniłów Anna,- Daniłów Józef, -Morąg Grzegorz 

i Julita,   

W sobotę -  22 października za rodziny: Oskorip Piotr, -Oskorip Stanisław i Agnieszka,- Oskoryp 

Józef, -Borzętka Józef i Beata,- Konopka Jan i Franciszka,- Dzedzyk Zofia,- Stępniewska Anna,- 

Szczygieł Janusz i Agnieszka, - Koncewicz Dariusz i Grażyna,- Faran Anna,- Podraza Jan i Hele-

na, - Saletnik Kazimierz,   

Niedziela – 23 Październik - za parafian, za młodzież, dzieci, za chorych  

 ———————————————————————————————————— 
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1. Dziś obchodzimy Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 

Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży  

z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.  

2. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Naszą będziemy 

wspierać modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia.  

3. W tym tygodniu przypada  trzeci piątek miesiąca po nabożeństwie  różańcowym modlitwa wstawiennicza  

o uzdrowienie duszy i ciała za wstawiennictwem św. Charbela.    

4. W sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypada rów-

nież 74. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W latach  1926-1948 był Prymasem Polski.  

5.Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszamy na modlitwę w poszczególne rodziny. Dzieci i młodzież ze 

szkoły we wtorki i piątki.  

6. W zakrystii  lub na tacę można składać wypominki Listopadowe.  

7. Obecnie jest trwa renowacja dachu na Cerkwi. Zdjęcia z renowacji w naszej gazetce   

8. Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będzie-

my wspierać wszystkich pracujących na misjach.  

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy wytrwałości w modlitwie oraz ufnego kierowania 

się Bożym słowem na wszystkich drogach codzienności.  

W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 17 października – Święty Ignacy Antiocheński (I/II w.), męczennik za wiarę;  

- wtorek, 18 października – Święty Łukasz, Ewangelii i Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia;  

- czwartek, 20 października – Święty Jan Kanty (1390-1473), człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich;   

- sobota, 22 października – Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa. 

         Intencje Mszy Świętych 

16. Października  - Niedziela    o godz. 8 00. +Krystyna Dziura (gr.)        

o godz. 11 00.     + Józefa Krakowska - rocz. śm.    

17. Października - Poniedziałek - 1) + Krystyna Dziura (gr.) 2) + Filip  Tomski      

18. Października - wtorek -    1) + Krystyna Dziura (gr.)   2) + Bazyli Caban od rodziny Herbut     

19. Października - środa         1) + Krystyna Dziura (gr.)      2) + Filip Tomski   

20. Października - czwartek  1) + Krystyna Dziura (gr.)    2) + Filip Tomski      

21. Października - Piątek      1) + Krystyna Dziura (gr.)   2) + Henryk Zatwarnicki     

22. Października - Sobota -   1) + Krystyna Dziura (gr.)  2) + Filip Tomski   

 

23. Października  - Niedziela    o godz. 8 00. +Krystyna Dziura (gr.)        

o godz. 11 00.        + Kazimiera Budziejewska 2 rocz. śm.    

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE -  16 października                                                                                   
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