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"... Jeśli się spostrzeżesz, że jesteś 

kuszony, zabierz się od razu do jakieś 

pracy i wzywaj Niepokalanej Maryi 

Wspomożycielki. Skromność  i beczy - 

czynność nie mogą żyć razem ..."  

Myśli św. Jana Bosko 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 49 

Bądźmy echem Boga  

 Jeżeli Jezus jest Słowem Boga, a Jan Chrzciciel jest głosem, który 

to Słowo przekazał, my możemy stać się echem, dzięki któremu ów głos 

słyszalny będzie przez wieki. Każdy z nas wezwany jest do tego, by wołać: 

Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Trzeba jednak pamię-

tać o tym, że w pierwszym rzędzie to wołanie skierowane jest do każdego 

 z nas, że to my – echo Boga – mamy się jako pierwsi nawrócić, jako 

pierwsi mamy wyprostować swoje ścieżki. Wydajcie owoc godny nawró-

cenia – naucza Jan Chrzciciel. Nie jesteśmy ani wyjątkowi, ani uprzywile-

jowani: nawet z tych kamieni Bóg może wzbudzić dzieci Abrahamowi. 

Jeśli jednak my zamilkniemy, kamienie wołać będą. Jeżeli ludzie zaczną 

żyć jak kamienie, kto ogłosi dobrą nowinę o nadejściu Mesjasza?  

 Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, że głos Jana Chrzciciela dociera bar-

dzo głęboko do mojego serca. Wzbudź we mnie pragnienie, bym jak  

on zapowiadał światu Twoje przyjście. Ty żyjesz i królujesz na wieki  

wieków. Amen.  

Realizacja projektu ,, Polana jakiej 

nie znacie” - str. 2  

Relikwie Św. Szarbela  

w Polanie– plan rekolekcji adwen-

towych—str. 3  



                                                       Realizacja projektu ,, Polana jakiej nie znacie”    

   Od czerwca tego roku, Grupa Inicjatywna wsi Polana, realizuje projekt  ,, Polana jakiej nie znacie”, 

którego efektem jest wydanie publikacji pt:  ,, Wędrówki 

po polańskich szlakach - przewodnik historyczno-

przyrodniczy’’. Przewodnik jest już opracowany  

i przekazany wydawnictwu do druku. W styczniu plano-

wana jest promocja przewodnika w świetlicy wiejskiej, 

podczas spotkania mieszkańców Polany i zaproszonych 

gości, o czym wcześniej będziemy informować. 

   Zespół redakcyjny stworzyli : Witold Smoleński, Daniel 

Mikrut oraz pisząca te słowa, natomiast licznymi konsul-

tacjami służyła pani Maria Faran. 

   Celem publikacji jest promocja Polany i jej okolic. 

Główną częścią przewodnika są opisy szlaków spacero-

wych, aby turyści przebywający w naszej miej-

scowości mogli aktywnie spędzić czas. Opisy, za-

proponowanych spacerów, są pełne ciekawostek 

historycznych i przyrodniczych, wzbogacone są 

przejrzystymi mapkami oraz licznymi zdjęciami. 

Zdjęcia zwierząt użyczyli nieodpłatnie znani foto-

grafowie : Agnieszka i Włodek Bilińscy oraz Bo-

żena Wajda. 

    Powyższy projekt zawierał wiele działań towa-

rzyszących, realizowanych we współpracy ze 

szkołą podstawową w Polanie. Uczniowie uczest-

niczyli w licznych wycieczkach, których celem było przejście niektórych szlaków opisanych w przewodni-

ku. Podczas tych wyjść terenowych, chętni fotografowali ważne obiekty Polany, krajobrazy, elementy 

przyrody ożywionej. Zdjęcia te wezmą udział w konkursie fotograficznym. Inni wykonali ciekawe prace 

plastyczne, również o tematyce związanej z Polaną i jej okolicami, które zostaną ocenione w konkursie 

plastycznym. Natomiast najtrwalsi  uczestnicy wycieczek terenowych otrzymają Dyplomy Bieszczadzkie-

go Wędrownika. 

  Urząd Gminy Czarna również wspomógł projekt, wspierając finansowo wykonanie 4 drewnianych ła-

wek, które ustawione zostaną przy opisanych szlakach. Na ręce pana wójta -  Bogdana Kochanowicza, 

składamy wielkie podziękowanie. 

                                                                                                                 Hanna Myślińska 
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   Relikwie Św. Szarbela  

w Polanie 
 

 

 

Rekolekcje adwentowe w Polanie 16.12-18.12. 2022r. 

16.12.  – PIĄTEK   
  - o godz. 17 00. Msza św. Roratnia. Konferencja Kustosza Maronickiej 

Fundacji Misyjnej 

  - modlitwa i czuwanie przy relikwiach Św. Szarbela do godz.  21 00. 

17.12.   – SOBOTA  

   - od godz. 10 00. - 13 00. Adoracja Najświętszego    

Sakramentu – modlitwa i czuwanie przy relikwiach Św. Szarbela  

      Od godz. 16 00. do 16 45. Spowiedź rekolekcyjna   

  - o godz. 17 00. Msza św. Roratnia. Konferencja 

  - modlitwa i czuwanie przy relikwiach Św. Szarbela do godz.  21 00.  

18.12.   – NIEDZIELA   

             O Godz. . 8 00.  - Msza św. Konferencja  

             O Godz. . 11 00. - Msza św. Konferencja  

 

Rekolekcje poprowadzi Ojciec Fabio kustosz Maronickiej Fundacji Mi-

syjnej w Polsce – serdecznie zapraszamy  

(chętni będą mogli nabyć olej św. Szarbela)  

Str. 3  



1. Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacie-

śniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Z racji  pierwszej niedzieli miesiąca na każdej Mszy św. Adoracja Najśw. 

Sakramentu. Po mszy św. O godz. 11 00. zmiana tajemnic różańcowych.  

   

2. Dzisiejsza niedziela swoją rangą przykrywa liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy 

z przełomu III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników.   

3. W dzisiejszą niedzielę przypada też XXIII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z pole-

cenia władzy duchownej ofiarą wspieramy Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  

 

4. Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!) i dorosłych zachęcam do licznego udziału w roratach, sprawowanych 

w naszej parafii codziennie (także w sobotę) o godz. 17 00.   

   

5. W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy Świętego Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej. Sławę i 

cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarowujemy prezenta-

mi nasze dzieci w kościele w czasie Mszy św. Serdecznie zapraszamy.  

6. W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się 

nad tajemnicą wiary, która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu 

pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. W tym dniu w na-

szej parafii świąteczne Msze Święte o godz. 11 00. i 17 00.—Msza św. Roratnia. Godzina Łaski przed Najświętszym 

sakramentem od 12 00. do 13 00.  

7. W opłatki wigilijne można zaopatrzyć się w zakrystii lub u pań. Świece wigilijne w cenie - 10zł.  

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy wiele łask i błogosławieństwa Bożego.  

      Intencje Mszy Świętych 

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

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

5 Grudz.- Poniedziałek   1) + Kamil Makerski   2) + Bazyli Caban od Edyty Kmin z rodziną                     

6 Grudz. - Wtorek    1)  + Kamil Makerski   2) + Dominik Szostek            

7 Grudz. - Środa   1) +  Kamil Makerski   2) + Bazyli Caban od Bogdana Tarnawskiego  

8 Grudz.  - Czwartek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  

    o godz. 11 00. + Kamil Makerski  

                o godz. 17 00.  1) +Dominik Szostek         2) + Wanda Szczepanik  

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

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

 11. Grudz.- Niedziela  o godz. 8 00.  + Paweł, Stefania, +Tadeusz Wytyczak     

     o godz. 11 00.  + Marian Ścibor  w rocz. śm. 
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE -  4 grudnia                                                                                         

Zespół redakcyjny:   
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Myślińska, Karolina i Witold Smoleńscy,  

 Daniel Mikrut  
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