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"... By czynić dobrze trzeba mieć trochę 

odwagi, cierpliwie znosić wszystkie 

niedostatki, nie krzywdzić nigdy nikogo 

i zawsze kochać ..."  

Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 48 

Żyjmy w nadziei 

W niezwykle poruszającym filmie Nanniego Morettiego pod tytułem Pokój 

syna jest taka oto scena. Ojciec wracający z pogrzebu swojego dziecka wy-

krzykuje w rozpaczy słowa pełne niezgody na zdanie, które w dzisiejszej 

Ewangelii wypowiada Jezus Chrystus: gdyby gospodarz wiedział, o jakiej 

porze nocy przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał. Słowa te, wypowie-

dziane na pogrzebie przez kapłana, musiały wywołać w sercu ojca tę dra-

matyczną reakcję, którą doskonale rozumiemy. Zdajemy sobie bowiem 

sprawę z tego, że sensem tej metafory jest właśnie fakt, iż śmierć przyjdzie 

z zaskoczenia, zawsze niespodziewanie. I że wezwani jesteśmy do czujno-

ści, która nie może być nieustannym lękiem o życie, lecz raczej pełną zau-

fania nadzieją. Nie da się żyć w ciągłym przekonaniu, że śmierć może nas 

w każdej chwili pokonać. Można jednak żyć w nadziei, że śmierć przyjdzie 

w chwili, którą Bóg uzna dla nas za najlepszą.  

Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, jak bardzo obawiamy się śmierci. Daj nam 

ufność, iż wraz z nią przychodzisz i Ty, bo przecież żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. Amen.   

 

Pomnik powstania 1830 r. w Biesz-

czadach—str. 2 

Modlitwa w intencji misji świętych 

w naszej parafii—str. 3 



Pomnik powstania 1830 roku w Bieszczadach.  

Dla upamiętnienia wydarzeń związanych z powstaniem listopadowym zwyczajowo sypano ziemne kopce lub budo-

wano kamienne pomniki w kształcie piramidy. Taki pomnik, został zbudowany w setną rocznice wybuchu powsta-

nia listopadowego w bieszczadzkim Krościenku. Na wmurowanej tablicy wyryto krzyż i datę: 29 XI / 1830 – 1930. 

Pomnik zwieńczony był metalowym orłem z rozpostartymi skrzydłami. Orzeł zrywał się do lotu symbolizując po-

wstańczy zryw Polaków. Pomnik stanął przy nieistniejącym dziś drewnianym kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka 

Jezus, w rok po poświęceniu świątyni. Zbudowano go tuż przy trakcie z Ustrzyk Dolnych do Chyrowa.  

Rzeźba orła została strącona przez okupantów niemieckich lub sowieckich w 1939 roku. Przez ponad pół wieku po-

mnik był w opłakanym stanie. Dopiero w połowie lat 90-tych XX w. umieszczono na pomniku nową tablicę z krzy-

żem maltańskim i inskrypcją: 1830-1930 / W  HOŁDZIE  POWSTAŃCOM  LISTOPADOWYM / W  SETNĄ   

ROCZNICĘ / ZRYWU  NARODOWEGO / RODACY. Rzeźba orła, która kiedyś wieńczyła pomnik, do dzisiaj nie 

została zrekonstruowana.  

Inspiracją do budowy pomnika był zapewne znany pa-

miętnik Romana Kraińskiego – rok 1830, który ukazał się 

w 1907 r. w zbiorze Jana Trzecieskiego: „Pamiątki i wspo-

mnienia z sanockiej ziemi”. Kraiński, właściciel wsi Lesz-

czowate, opisał swoje spotkanie w Krościenku z powstań-

czym gen. Józefem Dwernickim, którego korpus, wobec 

przewagi wojsk rosyjskich,  przekroczył granicę austriac-

ką i został internowany w Galicji.  

Pamiętnik Romana Kraińskiego. Rok 1831.   

14 maja, sobota. Odebrałem list od p. Romanowej Brze-

ściańskiej, że korpus Dwernickiego ściśnięty ze wszech 

stron na Wołyniu przez Moskali, cofnął się do Galicji, a 

jego dowódca Dwernicki z korpusem oficerów ma dziś w 

Chyrowie nocować a nazajutrz być w Ustrzykach.  

15 maja, niedziela. Pojechałem do Ustrzyk z rana, dla do-

wiedzenia się o przechodzie gen. Dwernickiego; niczego 

stanowczego się nie dowiedziawszy, udałem się z Samuelem Brześciańskim do Suszycy, zastaliśmy we dworze tylko 

oficera z 3. pułku ułanów, Rybińskiego, byłego prof. historii w Sejnach, (w woj. augustowskim), bardzo uczonego 

człowieka, i Nagórskiego podporucznika Krakusów księcia Poniatowskiego. Nam powiedziano, iż lubo nie wiedzą 

pewnie, wnoszą, że gen. Dwernicki nocować dziś będzie w Samborze, a jutro dopiero przyjedzie do Ustrzyk; powró-

ciłem więc do w kompanii porucznika Rybińskiego do Berehów, a na noc wróciłem do Leszczowatego. Rozmyślałem 

całą noc nad położeniem smutnym korpusu, który był zmuszony zdać się na dyskrecję Austrii, w nadziei, że po zło-

żeniu broni, wolność mieć będzie powrócenia do Polski, tymczasem rząd austriacki w głąb kraju swojego ich prze-

znaczył. Może się i to odmieni, a korpusowi wolno będzie powrócić do Polski.  

16 maja, poniedziałek. Pojechałem naprzeciw gen. Dwernickiego ku Chyrowowi; dojeżdżając do miasteczka, spo-

tkałem go jadącego w pojeździe z podpułkownikiem Osińskim. Po powitaniu, wsiadłem do jego pojazdu i jechałem z 

nim do Krościenka, dokąd Mroczkowska z córką, i Lorcia Łępkowska z Józią, śliczna także, przyjechały. – Wszy-

scy nie spali i o tyle przyjemnie nam czas zeszedł o ile przy takich okolicznościach i niepokojach to być mogło. – 

Mroczkowska z Łępkowską rano odjechały. Koło godziny dziesiątej, ruszył gen. w dalszą drogę po śniadaniu, które 

Samuel Brześciański przywiózł. Poznałem bardzo wielu miłych oficerów, a zważając ich determinację, ich zdania, 

ich zapał, zdaje się, że trzeba by bardzo długiego czasu i wielkiego szczęścia, aby armię z takiego wojska złożoną, 

zwyciężyć. … 17 maja, wtorek. Powróciłem z Krościenka w południe do domu, rozstawszy się z generałem. W.S.  
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     W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczynamy   

modlitwę w intencji misji świętych w naszej parafii.                                 

 

Modlitwa w intencji Misji świętych  

Bądź błogosławiony Boże, nasz Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi. Prosimy Cię o błogosławień-

stwo dla misji, aby były dniami przemiany naszej parafii. Niech ten czas będzie dla wszystkich 

darem łaski i miłosierdzia.  

Panie, Jezu Chryste, Królu wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje słowa, abyśmy potrafili 

wprowadzać je w codzienne życie. Pomóż nam być świadkami Twojej miłości i przebaczenia dla 

naszych bliźnich.   

Duchu Święty! Pomagaj misjonarzom, aby przez ich posługę zostało odnowione duchowe obli-

cze naszej parafii. Niech Boskie Słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i 

wzmocni, uświęci i zbawi. Niech ten czas stanie się łaską powrotu do Ojca, który nieustannie 

czeka na swoje dzieci. Spraw, abyśmy byli prawdziwą wspólnotą Kościoła, mieli jedno serce i 

jednego ducha.  

Maryjo! Matko Nieustającej Pomocy, bądź Matką tych Świętych Misji i razem z naszymi świętymi 

patronami wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Boga. Amen.  Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz …

 ————————————————————————————————————- 

W święty czas Adwentu  

 

W święty czas Adwentu umocnij nas Panie,  

Pomnóż naszą wiarę, skróć oczekiwanie,  

Napełnij żarliwą, gorącą miłością,  

Byśmy powitali Jezusa z radością. 

Daj w wierze stałość, w modlitwie wytrwałość,  

Ucz cierpliwości, nadziei, ufności,  

Pokornego czuwania, byśmy nie przespali  

I Boga Człowieka sercem powitali. 

W godzinę, gdy w Boskiej jasności nadejdzie,  

Niech nas czekających na siebie odnajdzie;  

Nie omdlałych z obżarstwa, z uciech i zabawy,  

Lecz skupionych w modlitwie dla Twej Bożej chwały. 
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1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa.  

2. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszamy serdecznie wszystkich na Msze Święte roratnie od poniedziałku do 

soboty o godz. 17 00. Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży.  Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze 

światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.  

3. W środę wspomnienie św. Jana Bosko - modlimy się za dobrodziejów i ofiarodawców naszego Kościoła. Prosimy 

o ofiary na kwiaty i sprzątanie naszej świątyni.  

4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:  

- w czwartek po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powo-

łania.  

- w  piątek spowiedź od 16 30. Po mszy św. nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  Odwiedziny chorych 

 od godz. 18 00.      

- w sobotę po Mszy Świętej o godz. 17 00 wystawienie Najświętszego Sakr. i nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej. 

5. W Adwencie będziemy także przeżywali czas rekolekcji. W naszej wspólnocie będą one miały miejsce w dniach 16-

18 grudnia. Wygłosi je kustosz sanktuarium Marionitów w Polsce.   

6. W czasie adwentu możemy  wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.  

Koszt świecy- 10 zł. Można nabyć także poświęcone opłatki w zakrystii lub u pań.  

7. W najbliższa niedzielę, 4 grudnia-pierwszą niedziela miesiąca-będziemy przeżywać dzień modlitw i pomocy mate-

rialnej Kościołowi na Wschodzie. Zmiana tajemnic różańca po Mszy św. o godz. 11 00.   

8. W tym roku dekorację Bożonarodzeniową przygotowują rodziny: Doroty Łysyganicz, Bogdana Tarnawskiego, 

Iwony Caban, Józefy Mikrut, Stanisława Tarnawskiego, Artura Krakowskiego, Kazimierza Przybylskiego.   

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga, obfitości Jego darów 

w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.   

      Intencje Mszy Świętych 

 27 List.—Niedziela  o godz. 8 00. + Władysława Spólna (gr.)        

     o godz. 11 00. +  Zdzisława (k) Brysiewicz — Glapa 

28 List.- Poniedziałek  1) + Władysława Spólna (gr.)  2) + Teresa Dydyńska                    

29 List.- Wtorek  1)  + Władysława Spólna (gr.)  2) + Wanda Szczepanik           

30 List.. - Środa 1) + Władysława Spólna (gr.)  2) + Bazyli Caban od rodziny Zięba 

1 Grudz.  - Czwartek 1) + Kamil Makerski   2) + Anna Grzywacz 

2 Grudz. - Piątek 1) + Kamil Makerski   2) + Dominik Szostek 

3. Grudz. - sobota 1) + Kamil Makerski   2) + Dominik Szostek 

 4. Grudz.- Niedziela  o godz. 8 00.  + Janina Oskoryp    

     o godz. 11 00.  + Bogdan Ścibor w rocz. śm. 

  

     

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE -  27 Listopada                                                                                      

Zespół redakcyjny:   

ks. Marek Rusek, Ks. Artur Świeży, Hanna  

Myślińska, Karolina i Witold Smoleńscy,  

 Daniel Mikrut  

Skład i oprawa graficzna: ks. Marek Rusek. 

38 - 709 Polana 26 

polana@sdb.krakow.pl 

https:/polana.sdb.org.pl/ 


