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Nadzieja kontra absurd
Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. Głęboką prawdę
o nieśmiertelnej duszy ludzkiej zastąpili mało pocieszającym wyobrażeniem, że człowiek pozostaje w pamięci swojego potomstwa. Historia kobiety, która nie dała potomstwa siedmiu mężom, to sprowadzenie bezmiaru
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ludzkiej tragedii do absurdu. Można więc powiedzieć, że saduceusze przychodzą do Jezusa, gdyż desperacko potrzebują nadziei wobec faktu, iż wiarą w to, że pozostaną w pamięci swoich dzieci, zachwiać może taka właśnie paradoksalna sytuacja. Przychodzą do Jezusa, licząc, że On będzie dla
nich źródłem nadziei. Nie przeliczyli się.
Panie Jezu Chryste, prowadź mnie ścieżkami wiary, bym czekał
stęskniony na zmartwychwstanie w Twoim królestwie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Działalność ZWZ-AK w Polanie.
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"...
Religia
chrześcijańska
jest
fundamentem
rozwoju
państwa,
ponieważ podwładni - obywatele nie będą
wierni władzy, jeśli nie będą wierni
Bogu ..." Myśli św. Jana Bosko
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Działalność ZWZ-AK w Polanie.

Niewiele jest relacji o konspiracji ZWZ-AK w Polanie. Wspominał o niej Ignacy Zatwarnicki w wywiadzie dla rzeszowskich Nowin w styczniu 1990 roku.
Do konspiracji wstąpił w wieku 19 lat. Obowiązywał w niej system trójkowy. Ignacy Zatwarnicki tworzył taką trójkę z Antonim Poznarem i Tadeuszem Domańskim. Ich działalność w 1940 roku polegała głównie na organizowaniu
przerzutów broni oraz polskich oficerów, uczestników kampanii wrześniowej przez zieloną granicę ze strefy okupacji sowieckiej na Węgry. Jeden z takich szlaków przerzutowych prowadził przez Otryt, Sękowiec, graniczą rzekę
San, do strefy okupacji niemieckiej, do Generalnej Guberni. Dalej przez Zatwarnicę, Połoninę Wetlińską, Małą
i Wielką Rawkę do ówczesnej granicy węgierskiej. Pokonanie owej trasy przez dwie granice zajmowało często trzy
doby.
Polska organizacja była głęboko zakonspirowana. Niebezpieczeństwo groziło zarówno, ze względu na stacjonujące

oddziały sowieckie, jak i ludność ukraińską, która bacznie obserwowała Polaków.
Tadeusz Domański po dekonspiracji został osadzony w więzieniu NKWD w Samborze. Zatwarnicki wspominał, że
po ataku Niemiec na ZSRR agenci NKWD do ostatniej chwili przed opuszczeniem Sambora rozstrzeliwali aresztowanych pod więziennym murem. Domańskiego uratowało to, że tuż przed salwą zemdlał i zsunął się do dołu wraz
z zabitymi. Gdy odzyskał przytomność usłyszał warkot przejeżdżających niemieckich czołgów. Wieczorem wydostał
się spod stosu zabitych i skrył się w pobliskiej stodole. Przesiedział w niej kilka dni. Ale głód zmusił go do opuszczenia kryjówki. Zapukał do okna domu. Na szczęście gospodarzami okazali się Polacy. Po kilku tygodniach powrócił
do rodzinnej wsi.
Tę krótką relację Ignacego Zatwarnickiego uzupełnił kilka lat później Zdzisław Domański z Seredniego Małego.
Jako czternastolatek był świadkiem nocowania w jego rodzinnym domu polskich lotników kierujących się w kie-

runku węgierskiej granicy. Dziwiło go, że kładąc się spać zostawiali broń na stole. Lotnicy żartowali, że gdy będą
wracać do Polski samolotem to nad Seredniem puszczą serię z karabinu maszynowego.
Lotników przyprowadzał do Seredniego starszy brat Zdzisława – Stanisław Domański, który zginął potem w KL
Auschwitz. Jadących ze Lwowa lotników Stanisław Domański odbierał na stacji kolejowej w Ustrzykach Dolnych.
Zgodnie z ustaleniem rozpoznawali się nawzajem po zielonych szalikach lub chusteczkach. Granicę przekraczali
zimą na nartach. Po jakimś czasie zaczęło brakować nart bo narty nie wracały z Węgier. Narty trzeba było gdzieś
wyszukać i przywieść do Seredniego. Oficerowie byli podprowadzani pod granicę, pokazywano im drogę i przechodzili sami, lub dzień wcześniej ktoś jechał na nartach zakładając ślad a lotnicy przechodzili po tym śladzie. Najłatwiej było przekraczać granicę w czasie pierwszej okupacyjnej zimy bo budowa sowieckiej zastawy w Seredniem
Małym nie była ukończona.

Wiele osób było bardziej lub mniej zaangażowanych w przerzut oficerów przez granicę. Zdzisław Domański razem
ze swoim rówieśnikiem Adamem Cichońskim byli kiedyś poproszeni aby pojechali na nartach pod granicę w kierunku Olchowca i wrócili z powrotem. Chodziło o założenie śladu dla przekraczających granicę. Oficerowie nocowali w Seredniem także w domach Jastrzębskich i Cichońskich. Mieczysław Jastrzębski, ojciec Emanuela często
jeździł do Sambora. Trafił do więzienia NKWD w Samborze, gdzie zginął.
Tras przerzutowych było kilka. Jedna prowadziła przez Kiczerę nad Seredniem przez Otryt do Sękowca nad Sanem. Druga prowadziła do kopalni w Rajskiem przez Kopany Put i grunty Olchowca. W Rajskiem oficerów odbierał jeden z pracowników kopalni. Stamtąd trasa prowadziła dalej przez Studenne na Węgry. Wśród pracowników
kopalni było wieli członków Związku Strzeleckiego. Inna trasa prowadziła przez Berehy Górne, gdzie Jastrzębscy
mieli rodzinę i gdzie można było zanocować. W Krywem nad Sanem mieszkał Bronisław Jastrzębski z Seredniego,

u niego też nocowali lotnicy. Kolejna trasa była z noclegiem w Dwerniku, gdzie mieszkał Józef Radwański z Seredniego. WS
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SWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W 2022 roku Narodowe Święto Niepodległości przypada na 11 listopada (piątek).
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, w celu upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Po 123 latach rozbiorów państwa, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów, tereny polskie odzyskały suwerenność państwową. Święto zostało wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w 1937 roku, ale II wojna światowa
i ustrój polityczny sprawiły, że Święto zostało przywrócone dopiero w 1989 roku.
Polska odzyskała niepodległość stopniowo.

11 listopada również zakończyła się I wojna
światowa, dzięki zawarciu 11 listopada 1918
roku rozejmu w Compiègne. Dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudzki
i w tych dniach społeczeństwo polskie
uświadomiło sobie odzyskanie niepodległości. W latach 1919–1936 w rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, uroczystości w Warszawie miały charakter wojskowy. Najczęściej organizowano obchody w
pierwszą niedzielę po 11 listopada, zaś
pierwsza pełna uroczystość miała miejsce 14 listopada 1920 roku. W tym dniu uhonorowano Józefa Piłsudskiego jako zwycięskiego Wodza Naczelnego w wojnie polsko-bolszewickiej wręczając pierwszemu marszałkowi Polski buławę marszałkowską.
Święto obchodzone było z przerwami, zaś w 1945 roku zastąpiono Narodowe Święto Niepodległości inną uroczystością, obchodzoną 22 lipca w rocznicę ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku. Manifest wprowadził ustrój komunistyczny w Polsce. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku, Święto znów zaczęto obchodzić wyjątkowo uroczyście. Corocznym miejscem centralnych obchodów jest Plac Piłsudzkiego, na którym podobnie jak w czasach II Rzeczypospolitej, odbywają się uroczystości z udziałem najwyższych władz
państwowych oraz przyznawane są odznaczenia wojskowe i awanse. Narodowe Święto Niepodległości jest dniem refleksji nad historią i możliwością wyrażenia polskiego patriotyzmu. W tym
Dniu również w kościołach przeprowadzane są uroczyste msze za Ojczyznę. Corocznie od kilku
lat inicjowane są biegi rocznicowe (na przykład Bieg Niepodległości), w których bierze udział
wiele tysięcy osób. Jednym z najważniejszych wydarzeń tego święta jest Marsz Niepodległości,
na który przyjeżdża do stolicy tysiące Polaków. W biało-czerwonym pochodzie można zobaczyć
cały przekrój naszego społeczeństwa – rodziny z dziećmi, młodych, seniorów, aktorów, polityków oraz przedstawicieli najróżniejszych zawodów i subkultur.
11 listopada wielu Polaków wywiesza również przed swoim domem flagę narodową.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 6 Listopada
1.Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po każdej Mszy Świętej. Po
mszy św. O godz. 11 00. - zmiana tajemnic różańcowych.
2. W środę, 9 listopada, przypada święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Bazylika na Lateranie jest kościołem katedralnym biskupa Rzymu, czyli papieża. To święto to także wyraz naszej jedności z następcą Świętego Piotra – papieżem Franciszkiem.
3. W piątek, 11 listopada, przypada Święto Niepodległości. Msze Święte w naszej świątyni o godz. 17 00. Zapraszamy
na wspólną modlitwę w intencji naszej ojczyzny. Modlitewną pamięcią będziemy ogarniać wszystkich, którzy zginęli
w walce o jej wolność. Niech zewnętrznym znakiem naszego świętowania będzie wywieszona flaga narodowa. W tym
dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4. Różaniec w intencji zmarłych polecanych w wypominkach codziennie po Mszy św. Zapraszamy serdecznie, aby
naszym bliskim zmarłym wyjednać łaskę życia wiecznego.
5. Osoby chcące prenumerować Gościa Niedzielnego i Niedzielę proszone są o zgłoszenie do zakrystii.
6. W najbliższą niedzielę, 13 listopada, przypada obchodzony od 2009 roku Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym (zawsze w drugą niedzielę listopada). Także tego dnia będziemy obchodzić już po raz piąty ustanowiony
przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich.
7. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy otwartości na Boże słowo oraz odwagi w podejmowaniu codziennych
obowiązków względem Boga i bliźniego.
W tym tygodniu patronują nam:
czwartek, 10 listopada – Święty Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, orędownik pokoju;
- piątek, 11 listopada – Święty Marcin z Tours (316-397), biskup, gorliwy głosiciel Dobrej Nowiny;
- sobota, 12 listopada – Święty Jozafat Kuncewicz (1580-1623), biskup i męczennik, ewangelizator schizmatyków.
Intencje Mszy Świętych
6 List. - Niedziela
o godz. 11 00.

o godz. 8 00. + Władysława Spólna (gr.)

+rodziców + Tekla, +Józef Pawełkiewicz, + Bożena Wiercińska

7 List. Poniedziałek - 1) + Władysława Spólna (gr.)

2) + Filip Tomski

8 List. Wtorek

1) +Władysława Spólna (gr.)

2) + Filip Tomski

9 List. -środa

1)+ Władysława Spólna (gr.)

2) + Maria, + Franciszek Słomka

10 List. - czwartek

1) + Władysława Spólna (gr

2) + Mikołaj Miękosz

11 List. - Piątek– Święto Niepodległości

1) + Władysława Spólna (gr) 2) + Bronisława (k) Oskorip w rocz. śm.

12 List. - Sobota - 1) + Władysława Spólna (gr.)
13 List. - Niedziela
o godz. 11 00.

2) + Bazyli Caban od syna Stanisława i Anny

o godz. 8 00. + Władysława Spólna (gr.)

1) + Andrzej Zmarzlak w rocz. śm.
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2) + Zbigniew Konopka, + rodzice +Apolonia, + Władysław
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