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"... Przystępujcie często do Komunii 

Świętej, a łaski Jezusa, którego 

przyjmujesz do swojego serca tak 

ukształtują twoją duszę, że i ciało stanie 

się jej posłuszne ..." Myśli św. Jana 

Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXXI 2023, nr. 1 

Cud przemiany  

 Jezus jest potomkiem króla Dawida. Został on powołany od owiec, 

prosto z pola. Bóg go wybrał, mimo że był najmłodszym spośród synów 

Jessego. Był on dobrym królem – pasterzem swego ludu, choć nie ustrzegł 

się upadku. Nawrócił się jednak i już na zawsze pozostanie wielki. Jezus też 

jest pasterzem, ale nieporównywalnie większym – Bożym Synem, Królem 

królów. Urodził się nie wśród możnych w Jerozolimie, lecz w ubogim Be-

tlejem; wybrał nie pałac królewski, a stajnię dla zwierząt. Jego pierwszymi 

gośćmi nie były elity, lecz pogardzani przez wszystkich i uważani za grzesz-

ników pasterze. Co to dla nas oznacza? Co oznaczają te zadziwiające, po 

ludzku sądząc – nierozumne – Boże wybory? Jezus wie, że nasze serca czę-

ściej przypominają brudną stajnię niż czysty pałac. Jego przyjście na świat 

możemy odczytać jako wyraz nie tylko uniżenia, ale przede wszystkim mi-

łości. Nie zwalnia to nas z obowiązku przygotowania się na Jego przyjście, 

a raczej uświadamia nam, że o własnych siłach nigdy nie będziemy w stanie 

stać się świętymi. Pasterze z Betlejem pozostali pasterzami, lecz w ich ser-

cach dokonał się cud przemiany.  

Panie Jezu, pasterze wrócili do swych domów radośni i przemienieni. Takiej 

przemiany pragniesz dokonać także we mnie. Chcę Ci na to pozwolić. 

Przyjdź do mego serca. Amen.   
Zimowisko 80 WDH pod Pikujem 
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      Zimowisko 80 WDH pod Pikujem 1937/1938 r. Część 1.  

Kiedyś w rozmowie z wujkiem dowiedziałem się, że w młodości jako harcerz był w Siankach, wchodził też  

zimą na najwyższy szczyt bieszczadzki - Pikuj. Po kilku latach udało mi się odszukać kronikę z zimowiska  

80 WDH (80 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej). Poniższy tekst jest skróconą wersją tej harcerskiej kroniki.   

W niedzielę 26 grudnia 1937 r. o 5.30 po południu w budynku szkolnym przy ul. Śniadeckich 8 panował już 

ożywiony ruch. Ostatnie przygotowanie do wyjazdu, pako-

wanie do skrzynek prowiantów, ostatnia inspekcja sprzętu 

narciarskiego – wszystko to stwarzało specyficzny dość ner-

wowy nastrój. Wreszcie ruszamy na Dworzec Główny; jed-

ni tramwajem drudzy na „autozelówkach” a paczki i narty 

dryndami (dorożkami). Na dworcu także robota nas czeka; 

wszystko trzeba przenieść z górnego peronu na dolny; 

wreszcie po wspólnym wysiłku praca jest skończona. Cie-

kawy obrazek przedstawiały ostatnie pożegnania, rozczuliły 

one moje, a może i innych wrażliwe serca do łez. Matki, 

ciotki, wujki, stryjki i stryjenki, żegnają swych pupilków, 

nie szczędząc im łez, pocałunków i „żarcia”. No, ale wszystko ma swój koniec. Pociąg wtoczył się leniwie na 

warszawski dworzec. Wnosimy paki, paczki i paczuszki, narty, cielaki, tornistry i inne rzeczy potrzebne na zi-

mowisko. Wreszcie gwizdek, pociąg rusza w akompaniamencie pożegnań ostatnich, łez i „pa” przesyłanych 

przez zebranych licznie na dworcu znajomych. Pierwsze minuty podróży upływają w ciepłym, byczym nastroju. 

Oczywiście w drodze jak to w drodze, chłopcy od razu zabrali się do konsumowania swych zapasów odpowied-

nich rozmiarów, jako że to było akurat drugie święto Bożego Narodzenia. Naraz do naszych przedziałów wpada 

jeden z harcerzy z 16-tki (16 WDH jechała na zimowisko tym samym pociągiem) i oznajmia że najprawdopo-

dobniej do nas zaplątała się wśród ogólnego zamętu na dworcu paczka z wałówką samego hufcowego... I rze-

czywiście paczka się znalazła, ale zmniejszona prawie o połowę. Oczywiście nasza „gwardia” zoczywszy jakąś 

ładnie wyglądającą paczuszkę zabrała się początkowo do rewizji, później do oceniania zalet kulinarnych produk-

tów zawartych w paczce. Po 2 godzinach haniebnego obżerania się wszystkim uczestnikom uczty znudził się 

dotychczasowy stan rzeczy. Jedni poukładali się do snu na ławkach, drudzy między ławkami, a pozostali na pół-

kach. Tak przespaliśmy do rana, a raczej niektórzy przespali, bo inni spędzili noc na przyjemnych rozmyślaniach 

o niedalekiej a jakże ponętnej perspektywie jazdy na nartach. Nad ranem wyrwał nas z objęć Morfeusza zaspany 

głos „Lula” (komendanta obozu: Tadeusza Lubańskiego), oznajmiający wszem i każdemu z osobna, że już 

Lwów za pół godziny. O godzinie 6 znaleźliśmy się we Lwowie. Wszystkie nasze rzeczy powynosiliśmy z wa-

gonu i poprzenosiliśmy na inny peron, a następnie udaliśmy się na śniadanie, a później zabraliśmy się do zwie-

dzania tego sławnego grodu. Zaczęliśmy bodaj od pomnika Mickiewicza następnie kolejno zwiedziliśmy katedrę 

lwowską, katedrę ormiańską, kaplicę Boimów, odznaczającą się dużym smakiem artystycznym. W końcu wsie-

dliśmy do tramwaju, który to środek lokomocji miejskiej zawiózł nas do barwnej Panoramy Racławickiej.  

Po obejrzeniu tego arcydzieła Kossaka i Styki udaliśmy się na kopiec Unii Lubelskiej, skąd roztacza się piękny 

widok na miasto. Nie dużo brakowało abyśmy zobaczyli cmentarz poległych za polską sprawę lwowian. Mieli-

śmy także okazję zaobserwować wyjątkową grzeczność mieszkańców Lwowa. Grzeczność ta uderzała nas tym 

bardziej, że czasem jesteśmy w stanie podziwiać nie grzeczność ale gburowatość warszawiaków. cdn. WS 
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 Zaproszenie na Jasełka 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców na 

tradycyjne przedstawienie w Święto Trzech Króli – 

06.01. w świetlicy wiejskiej 

 o godz. 12.00 ( po Mszy Św.) 

 

W przedstawieniu biorą udział uczniowie Szkoły Pod-

stawowej w Polanie oraz zaproszeni  

do występu dorośli. 

 

 

 

 

 

 

 

Polana, 06.01.2023r. 
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Rekolekcje w Polanie 16-18 grudnia  
Trzydniowe rekolekcje prowadził pochodzący z Libanu Fabio Loutfi Pereira – kustosz relikwii libańskich 
świętych w Polsce, prezes Maronickiej Fundacji Misyjnej, która ma siedzibę we Wrocławiu. 
Swoimi korzeniami kościół maronicki sięga środowiska chrześcijan z patriarchatu Antiochii, którzy w  
V wieku znajdowali się pod duchowym wpływem klasztoru „Beit Marun” (Dom Marona w języku aramej-
skim). W tym syryjskim klasztorze, nad rzeką Orontes, został pochowany św. Maron, wielki kapłan i pustel-
nik starożytnej Syrii. Maronici uznali postanowienia soboru powszechnego w Chalcedonie, stając w opozycji 
w stosunku do wschodnich kościołów niechalcedońskich. W okresie licznych prześladowań maronici schro-
nili się w górach Libanu.  
Kościół maronicki jako jedyny z kościołów wschodnich był zawsze katolicki, przez cały czas pozostawał w 
pełnej komunii z Rzymem. Kościół maronicki ma własny obrządek wschodni wywodzący się z rytu antio-
cheńskiego, ale z licznymi elementami rzymskimi. Językiem liturgicznym jest aramejski, ojczysty język Je-
zusa. 

Najbardziej znanym przedstawicielem libańskich chrześcijan jest św. Szarbel. Urodzi się jako Youssef Anto-
un Makhlouf, imię zakonne Szarbel wybrał sobie na cześć męczennika kościoła antiocheńskiego z II wieku. 
Błogosławiony Szarbel Makhlouf został kanonizowany przez papieża Pawła VI w 1977 roku. W czasie reko-
lekcji zostały wprowadzone relikwie św. Szarbela do naszej świątyni.   
Trzeciego dnia rekolekcji miało miejsce uroczyste przyjęcie Krzysztofa Oskoripa do liturgicznej służby ołta-
rza. W obrzędzie obłóczyn kandydatowi została przekazana i nałożona szata liturgiczna - biała komża. 

Za pierwowzór ministranta uważa się chłopca, którego pięć chlebów i dwie ryby Pan Jezus cudownie roz-
mnożył dla słuchających Go nad Jeziorem Galilejskim.  
«Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?». 
Jezus zatem rzekł: «Każcie ludziom usiąść!» A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni,  
a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał sie-
dzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: 
„Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło” (Ewangelia św. Jana) 



Wizyta Duszpasterska – Kolęda  

  3 stycznia – wtorek od godz. 15 00.  

 

– Polana Górna – od p. Adama Cichonia do Państwa Glapów  

 

 5 stycznia – czwartek od godz. 15 00.  

 

Od P. Torbińskiej do P. Froń  (do mostu) 

 

 7 stycznia – sobota od godz. 10 00.  

Od p. Kaniów do mostu następnie Hawaje, od p. Dzedzyk do Hotelu, p. Podra-

za, p.  – osada – blok 39 i blok 40 zakończenie .  

 9 stycznia – poniedziałek  od godz. 15 00.  

Osada, za rzeką o p. Konopki  - wszystkie domy, p. Michno, p. Mańko, p. Przy-

bylski,  - zakończenie u p. Artura Krakowskiego  

 10 stycznia – wtorek od godz. 15 00.  

od p. Mikrut do końca  Polany dolnej , Wydrne .  
       ------------------------------------------------------------------------------- 

        Kolęda  

to potoczne określenie wizyty duszpasterskiej  proboszcza (bądź osoby duchownej, która go repre-

zentuje) w domach parafian. Obowiązek wizytowania parafian nakłada na proboszcza prawo kano-

niczne: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać wiernych 

powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać ro-

dziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza nie-

pokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak 

również - jeśli w czymś nie domagają - roztropnie ich 

korygując (...).” (KPK, kan. 529 § 1) 

Nakryj stół białym obrusem, postaw na stole krzyż i 

zapalone świece; połóż również Pismo Święte, wodę 

święconą oraz kropidło. UWAGA: Jeśli nie masz wody 

święconej, nalej wodę z kranu i poproś kapłana na po-

czątku wizyty o jej pobłogosławienie.  

  



1. W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 obchodzimy uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś stajemy 

obok Maryi, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla ojczyzny i całego świata. Msze 

św. o godz. 24 00., 11 00. i 15 00.  

2. We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus 

3. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień szczególnego dziękczynienia za dar Eu-

charystii i kapłaństwa oraz modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele; pierwszy piątek miesiąca – dzień Ko-

munii Świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za wszystkie grzechy nasze i świata oraz pierwsza sobota miesiąca – 

dzień naszego oddania Niepokalanemu Sercu Bożej Matki. Chorych odwiedzimy w miesiącu lutym.  

4. W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego - zwana świętem Trzech Króli, która przypomi-

na, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło 

i kredę. Msze św. o godz. 8 00. i 11 00. Po mszy św. o godz. 11 00. - zmiana tajemnic różańcowych.  

5. W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień 

Dzieci. Już dziś gorąco polecam tę składkę ofiarności Parafian! 

6. Piękną tradycją w Polanie są Jasełka—to przedstawienie będzie także 6 stycznia—szczegóły w naszym tygodniku.  

7. W dniach 7 i 8 stycznia w naszej parafii będzie kolędował chór parafialny z harcerzami i scholą. Ofiary zostaną 

przeznaczone na ogrzewanie Kościoła.  

8. Od stycznia msze św. w sobotę będą o godz. 8 00.  

9. W naszej Parafii doroczne odwiedziny duszpasterskie, tak zwana kolęda rozpocznie się 3 stycznia. Szczegóły w na-

szym tygodniku   „Wsród Nas”. Ewentualne zmiany proszę ustalać z ks. Markiem.  

     

                   Intencje Mszy Świętych  

  

1 styczeń    - Niedziela  godz. 24 00. - Dziękczynna otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Maryi Wiernych.  

   o godz. 11 00.  + Daniel(gr.)   o godz. 15 00.  + Kaziemiera Zaborska  

2 Styczeń - Poniedziałek  1) + Daniel (gr.)   2) + Bazyli Caban od uczest. pogrzebu                     

3 Styczeń - Wtorek          1) + Daniel (gr.)   2) + Bazyli Caban od uczest. pogrzebu            

4 Styczeń  - Środa    1) + Daniel (gr.)   2) + Bazyli Caban od uczest. pogrzebu)  

5 Styczeń  - Czwartek      1) + Daniel (gr.)   2) + Bazyli Caban od uczest. pogrzebu)  

 6. Styczeń  - Piątek - Uroczystość Trzech Króli              o godz. 8 00. + Daniel (gr.) 

 o godz. 11 00. Dziękczynna z prośbą o błog. dla rodziny i dla dzieci o zdrowie i zdanie egzaminów. 

7. Styczeń  - sobota o godz. 8 00.      1) + Daniel (gr.)   2) + Bazyli Caban od uczest. pogrzebu)  

 

8 Styczeń - Niedziela  o godz. 8 00.  +Daniel (gr.)    

    o godz. 11 00.  + Franciszek Krakowski—1 rocz. Śm.  

  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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