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"... Chcę, by wszyscy służyli Panu 

chętnie ze świętą radością, nawet pośród 

trudności i diabelskich pokus..." Myśli 

św. Jana Bosko  
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By na zawsze być z Nim 

 Zacheusz – mały człowiek, który zdecydował się na karierę zdzier-

cy podatkowego, z pewnością gardził sobą w skrytości i do niskiego wzro-

stu dodał niską samoocenę. Jednak w dniu, w którym stanął na konarach 

drzewa, stał się jakoś podobny do Chrystusa. Sykomora, na którą się 

wspiął, była bowiem zapowiedzią tego, czego Jezus dokonał dla niego na 

Golgocie. Z perspektywy drzewa zobaczył, że wywyższenie, patrzenie na 

czubki ludzkich głów, to także doświadczenie głębokiej samotności, która 

woła o obecność Boga. Kiedy więc wzrok Jezusa skrzyżował się z jego 

wzrokiem, gotów był oddać wszystko, nie tylko to, co ukradł, lecz także 

samego siebie, by już na zawsze być z Nim.  

 Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś szukać i zbawić to, co zginęło. 

Oto ja idę za Tobą, byś mnie odnalazł i ogarnął swoją miłością. Ty żyjesz  

i królujesz na wieki wieków. Amen.  

Rodzina Stadtmullerów  

w Polanie str. 2.  
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                 Rodzina Stadtmullerów w Polanie 

Ludwik Juliusz Stadtmüller, był przemysłowcem lwowskim, 

który w 1911 roku nabył kopalnię ropy w Polanie – Ostre. Zain-

westował w upadającą kopalnię i związał się z Polaną do końca 

życia. Zmarł młodo 11 lutego 1927 roku w wieku 46 lat.  

Ludwik został pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we 

Lwowie w grobie rodzinnym Stadtmüllerów. Nagrobek w for-

mie obelisku z czarnego granitu wykonał Julian Markowski.  

Ten znany lwowski rzeźbiarz rodzinnie był związany z ze zna-

mienitą dynastią lwowskich kamieniarzy, Schimserów.  

Po przedwczesnej śmierci Ludwika, kopalnię w Polanie zaczął 

prowadzić brat zmarłego - Rudolf  Stadtmüller, w zastępstwie 

wdowy i małoletnich dzieci Ludwika Rudolfa i Henryka 

Stadtmüllerów. 

Krótko przed wojną kopalnię prowadził już samodzielnie Ludwik Rudolf Stadtmüller. Pod koniec wojny 

dworek Stadtmüllerów został rozebrany lub spalony. W kopal-

ni zaprzestano wydobycia.  

Stadtmüllerowie przybyli ziemie polskie w połowie XIX w. z 

Bawarii. Ludwik Stadtmüller ur. w 1811 roku wraz ze swoją 

żoną Katarzyną z domu Gruber  zamieszkali we Lwowie. Imię 

Ludwik nadawano chłopcom w kolejnych pokoleniach 

Stadtmüllerów. Z biegiem lat rodzina spolonizowała się.  

We Lwowie Stadtmüllerowie z powodzeniem prowadzili od 

1847 roku skład win. Portal „Pochodzimy ze Lwowa” opubli-

kował zdjęcie z opisem: Ludwik Stadtmüller, Członek Lwow-

skiego Towarzystwa Strzeleckiego ok. 1896 r., kupiec, handel win, restauracja w Hotelu Francuskim przy 

Placu Mariackim.  

Status materialny rodziny pozwolił na odpowiednie wykształcenie dzieci, a jeden z synów Ludwika, Karol, 

przeniósł się do Krakowa, gdzie został wykładowcą Wyższej Szkoły Przemysłowej. Profesor Karol 

Stadtmüller był badaczem polskiego języka technicznego. Jego badania na tym polu zostały opisane  

w "Historii języka polskiego" Zenona Klemensiewicza. Syn Karola, Alfred wybrał dla siebie karierę woj-

skową. W 1910 r. został wcielony do wojska austriackiego, dostał się do rosyjskiej niewoli, skąd uciekł. Do 

armii austriackiej już nie powrócił. Brał czynny udział w obronie Lwowa, co dokumentują liczne dyplomy 

i odznaczenia. Jego syn, Karol w czasie II wojny światowej pracował w zakładach kolejowych w Tarno-

wie. Z zamiłowania był poetą, pisał wiersze patriotyczne poświęcone m. in. powstaniu warszawskiemu  

a także wiersze miłosne z dedykacją dla Marii, swojej żony.  

Archiwum Państwowe w Kaliszu zamieściło na swojej stronie kilka zdjęć z albumu rodzinnego 

Stadtmüllerów m.in. zdjęcia z Polany. Na jednym z nich, wykonanym w 1929 roku, widoczne są dzieci  

Ryszarda Stadtmüllera – Artur, Ryszard i Anna, bratankowie zmarłego Ludwik Juliusza Stadtmüllera. 

Na kolejnym zdjęciu z 1930 roku rodzina grająca w karty w ogrodzie na Polanie-Ostre. W.S.  
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Uroczystość Wszystkich Świętych - jak każda uroczystość  

w Kościele - ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bo-

wiem dzisiaj wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełnia-

jąc w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście 

przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko 

oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i ka-

nonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy 

już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przy-

kłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie waż-

nych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która 

należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach litur-

gicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej; ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza 

oraz w obrzędzie święceń).  

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcze-

śniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając 

ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku na Wschodzie obcho-

dzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników. Z czasem zaczęto pamiętać o świą-

tobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość 

Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV (+ 615), który zamienił pogańską 

świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczyste-

go poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. 

Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał 

udział we mszy św. stacyjnej. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było 

w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV (828-844) cesarz Ludwik rozciągnął 

święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokal-

ne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego.  

W uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu odprawia się procesję żałobną ze stacjami. 

Od południa dnia Wszystkich Świętych i przez cały Dzień Zaduszny w kościołach i kaplicach pu-

blicznych można uzyskać odpust zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu są na-

stępujące:  

1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy,  

2) odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",  

3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św.,  

4) Spowiedź i Komunia św.  

W dniach 1-8 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod 

wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje się 

odpust cząstkowy. 
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1Jutro, 31 października, ostatnie nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy szczególnie dzieci i tych parafian, którzy 

 z różnych względów jeszcze nie uczestniczyły w tym nabożeństwie.   

2. W wtorek - 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To radosny dzień, w którym Kościół upamięt-

nia wszystkich znanych i nieznanych Świętych i Błogosławionych. W naszej świątyni Msze Święte będą sprawowane  

o godz. 8 00. i 11 00. Po Mszy Świętej o godz. 11 00. procesja, w czasie której będziemy modlić się za zmarłych spo-

czywających na naszych cmentarzach. Zadbajmy o groby naszych bliskich, niech będzie to wyraz naszej pamięci  

i szacunku wobec tych, którzy nas wyprzedzili w drodze do wieczności.   

3. W środę -  2 list. Wszystkich Wiernych Zmarłych. Zapraszamy na Msze Święte tego dnia o godz. 8 00. i 17 00.   

4. 3 listopada przypada pierwszy czwartek miesiąca. Pamiętajmy w modlitwie o kapłanach i wszystkich powołanych 

do służby w Kościele.  

5. Najbliższy piątek, 4 listopada, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza św. z nabożeństwem do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa o godz. 17 00. Spowiedź od godz. 16 30.   

6. Sobota, 5 listopada, to pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 

Panny o godz. 8 00. - serdecznie zapraszamy!   

7. Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków odpustu należą:  

nawiedzenie cmentarza oraz modlitwa za zmarłych. Ponadto: brak przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, 

przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.  

8. Przez cały listopad będziemy modlić się na różańcu za zmarłych polecanych w wypominkach. Kartki są wyłożone 

na stoliku przy wejściu do świątyni oraz w zakrystii.   

9. W niedzielę za tydzień przypada pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja 

po każdej Mszy Świętej. Zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. O godz. 11 00.   

10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia wzrastania w wierze, nadziei  

i miłości oraz doświadczenia bliskości Pana i Jego mocy w codziennych potrzebach.  

         Intencje Mszy Świętych 

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

o godz. 11 00.     + Ks. Stanisław Gołyzniak -  2 rocz. śm.  

    

31. Października - Poniedziałek - 1) + Kazimierz Szeliga - 9 rocz. śm.                2 ) +Filip Tomski       

1 Listopada– Uroczystość Wszystkich Świętych         o godz. 8 00. +Władysława Spólna (gr.)    

o godz. 11 00. 1)+ rodz. Pisarskich, +Jan, +Katarzyna, + Władysław, +Henryk  2)+ polecanych w wypominkach 

2 List. -środa  o godz. 8 00.  + Władysława Spólna (gr.)                o godz. 17 00. +Janina Starzak   

3 List. - czwartek  1) + Władysława Spólna (gr.)         2) + Bazyli Caban od rodz. Grażyny i Dariusza Koncewicz   

4 List. - Piątek 1) + Władysława Spólna (gr.)               2) +Michał Mańko, + Rafał Cofalik     

5 List.  - Sobota -   1) + Władysława Spólna (gr.)         2)   + Kazimiera (k) + Edmund, + Andrzej     

  

 6 List. - Niedziela    o godz. 8 00. + Władysława Spólna (gr.)        

o godz. 11 00.     +rodziców + Tekla, +Józef Pawełkiewicz, + Bożena Wiercińska      
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