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"... Masz tylko jedną duszę i jeśli będzie 

zbawiona, wszystko zbawione. Jeśli 

stracona wszystko stracone na zawsze ..."  

Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 46  

Krzyk miłości 

 Bardzo często ci, którzy naprawdę głęboko cierpią; ci, którzy prze-

żywają najstraszniejsze chwile swojego życia, w rozpaczy i w lęku, gotowi 

są wobec Boga wykrzyczeć największe przekleństwa i nawet Mu urągać. 

I można być pewnym, że Bóg – widząc ten ból, widząc gorycz człowieka 

cierpiącego – rozumie, że w jego wnętrzu, pod jego powierzchnią kryje się 

prawdziwa rozpacz i szalona potrzeba, by się objawił i uratował. Jeśli ko-

mukolwiek z nas zdarzyło się tak krzyczeć do Boga, czy w rozpaczy nawet 

Mu urągać, wygrażać Mu pięścią, powinien powiedzieć Mu teraz, że – tak 

naprawdę – szalenie pragnął, by On przyszedł. I uratował z tego krzyża, 

który okazał się być ponad siły.  

 Panie Jezu Chryste, Ty znasz krzyk ludzkiej rozpaczy. Pozwól mi 

usłyszeć krzyk Twojej miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki  

wieków. Amen.  

Wiersze p. M. Faran—str. 2 

 

Odnowiony dach cerkwi—str. 3  

 

Plan Adoracji Najświętszego Sakra-

mentu—str. 3  



Modlitwa. 
 
Za tych, o których pamięć 

Przetrwała całe pokolenia. 

Niech otrzymają swą nagrodę. 

Prowadź ich Panie, do zbawienia.  
 
Za wszystkich, którzy życiem swoim 

Świadczyli miłość i oddanie. 

Użycz im Panie, swego nieba 

I daj im wieczne spoczywanie.  
 

Za weteranów, którym  w domu 

Przesłonił oczy śmierci sen. 

I za tych, którym po kryjomu 

Skradł młode życie wojny dzień.  
  

I za tych, którzy walcząc padli 

I za ojczyznę, życie swe oddali. 

Mieli nadzieję, że nadejdzie pokój i ocali Bóg 

Czekali do końca, że odejdzie wróg.  
 

Za ludzi z marmuru i za tych z żelaza. 

Za młodą Inkę i Szendzielarza. 

Co z woli własnej i z woli nieba 

Zachowali się jak potrzeba.  
  

I za tych, o których pamięć 

Przetrwała całe pokolenia. 

Niech otrzymają swą nagrodę. 

Wprowadź ich Panie do zbawienia  

 

Daj pokój wieczny tym, co nie wrócili, 

Co zostawili, swój rodzinny kraj. 

I w dłoni ziemię swych ojców ściskali, 

Z sobą zabraną – Ty pokój daj.  

 

 

A nad niepodległą krąży orzeł biały, 

Znacząc na niebie już wolności dzień. 

Bądź pochwalona, Pani nieba, ziemi. 

Ojczyznę naszą w opiece swej miej. 

M.Faran 

 

  

Polski dom. 

Niech się ostoi polski dom, 

Wśród burz i zła powodzi, 

Niech go omija każdy grom, 

Zły duch, niech mu nie szkodzi.  
  
 
Niech go omija rozpacz, strach 

Chrystus niech w każdym domu gości 

I niech się wznosi Polski gmach, 

Prawdy, pokoju i miłości.  
 
 
 Niech go nie zburzy żaden wiatr, 

Zła nie zatopią fale, 

Niechaj nie będzie domkiem z kart 

Lecz polskim domem na skale.  
 
 
Niechaj w nim rosną dzieci zdrowe 

Szacunkiem cieszą się starzy. 

Spraw, Matko rodzin, królowo, 

Niech Bóg miłością nas darzy.  
 

 Przez wieki całe ziemia ta, 

Złym, mocom nie uległa. 

Bo w polskim domu, Boży duch, 

Wiwat – Niepodległa. 

M.Faran 
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Został zakończony  remont dachu naszego dawnego Kościoła - cerkwi. Koszt 59 965 zł. 

Dofinansowanie Ochrony Zabytków w Przemyślu - 50 000. Wkład fundacji ochrony zabyt-

ków „Opoka” w Przemyślu  - 1455 zł. Wkład parafii - 8535 zł.   

  Obecnie cerkiew można zwiedzać od godz. 9 00. do 17 00.     

    —————————————————————————- 

       PLAN ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU   

    19 Listopada o godz. 13 00. do 1700.  

1) Od godz. 13 00 - 14 00. Polana Górna, Ostre do  

 P. Zmijewskich. 

2) Od godz. 14 00 - 15 00. Polana Środkowa, Hotel, Hawaje do 

P. Dominiki i Marka Podstawskich.  

3) Od godz. 15 00 - 16 00. Za rzeką od p. Władysława Krakow-

skiego do p. Jana Konopki.  

4) Od godz. 16 00 - 17 00. Polana Dolna od p. Granatów  

   do p.  Michno   

   0 godz. 17 00 Msza św.   

      CHRYSTUS CZEKA    
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1. Dziś trzydziesta trzecia niedziela zwykła obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Naszą mo-

dlitwą wspieramy dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary.   

2. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. To szczególna okazja, aby 

zauważyć cierpiących z powodu braku podstawowych środków do życia.  

3. Różaniec w intencji zmarłych polecanych w tak zwanych wypominkach codziennie po Mszy św. Serdecznie zapra-

szamy, aby wspierać modlitwą tych, którzy wypłacają się Bożej sprawiedliwości w czyśćcu.   

 

4. W tym tygodniu przypada 3 piątek miesiąca - po mszy św. Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie do św. Charbe-

la. Osoby potrzebujące olej św. Charbela mogą go otrzymać w zakrystii.     

5. W sobotę 19 list. przypada 9 rocznica poświęcenia naszego Kościoła. W tym dniu będzie od godziny 13 00. do 17 00.  

adoracja Najśw. Sakramentu. Adorację zakończymy Mszą św. o godz. 17 00. Plan adoracji w naszym tygodniku 

„Wśród Nas”.  

6. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Będzie to ostat-

nia niedziela roku liturgicznego.  

 

7. W następną niedzielę po Mszy św. O godz. 11 00. Zapraszam do Domu młodzieżowego na spotkanie radę parafial-

ną i parafian. Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt witraży oraz sprawy bieżące.    

 

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy wrażliwości na Boże natchnienia, odwagi w dawaniu świadectwa 

wiary w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.   

W tym tygodniu patronują nam:   

- czwartek, 17 listopada – Święta Elżbieta Węgierska (1207-1231), tercjarka Świętego Franciszka  

- piątek, 18 listopada – Błogosławiona Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica. 

      Intencje Mszy Świętych 

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

o godz. 11 00.    1) + Andrzej Zmarzlak w rocz. śm.     2) + Zbigniew Konopka, + rodzice +Apolonia, + Władysław   

 

14 List. Poniedziałek  - 1) + Władysława Spólna (gr.)     2) + z rodz. Zatwarnickich, + rodz. Łysyganicz                    

15 List. Wtorek             1) +Władysława Spólna (gr.)      2) + Sofia Rewt              

16 List. -środa               1)+ Władysława Spólna (gr.)       2) + Bazyli Caban od Huberta i Emilki    

17 List. - czwartek       1) + Władysława Spólna (gr    2) + Bazyli Caban od swatowej Krystyny    

18 List. - Piątek–         1) + Władysława Spólna (gr)        2) + Kazimierz Bakalarz, + rodziców    

19 List.  - Sobota -     1) + Władysława Spólna (gr.)       2) + Stanisława (k), + syn Franciszek, + Franciszek Łysyganicz

  

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

   o godz. 11 00.   + Czesława (k) i Józef Krakowscy      
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