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"... Te rzeczy, które służą ciału muszą w 

ostateczności prowadzić do szczęścia 

ducha i pomnażać chwałę Pana ..." 

Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXXI 2023, nr. 2 

Zgódź się, zgódź… 

 Czasem i my doświadczamy podobnej sytuacji w życiu, gdy mistrz 

przychodzi do ucznia. Być może zdarzyło się nam prosić kogoś młodszego 

 o pomoc w użyciu smartfona czy komputera. Jak się wtedy czujemy? Trochę 

zawstydzeni? Pokornie prosić potrafią ludzie wielcy. Bez wątpienia Jezus jest 

tego najdoskonalszym wzorem. W dzisiejszej Ewangelii Mistrz prosi aż dwu-

krotnie ucznia. Jak ujmująco brzmią słowa: Zgódź się… Przecież Jezus mógł 

mężczyźnie, który całe dorosłe życie chodził w szorstkiej skórze wielbłąda, 

mieszkał na pustyni, jadł, co sam znalazł, stanowczo nakazać: „Zrób to”.  

W Jezusie pokora spotyka się z niezwykłą delikatnością, która niczego nie na-

rzuca, daje wolność wyboru. Jan mógł wyrazić to, co myślał, ale czuł się nie-

godny zaszczytu ochrzczenia Jezusa, choć był wzorem ascetycznego stylu życia. 

Czy czujemy się przed Jezusem wolni, aby zgodzić się na to, czego żąda od nas 

Jezus?  

 Panie Jezu, w swym życiu spotkałem już tak wielu pokornych ludzi. 

Podziwiam ich, lecz samemu o tę pokorę nie zabiegam wystarczająco. Dziękuję 

za lekcję pokory udzieloną mi dzisiaj. Amen. 

Zimowisko 80. WDH pod Pikujem 

1937/1938 r. Część 2.—str. 2 
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   Zimowisko 80. WDH pod Pikujem 1937/1938 r. Część 2. 

 Niestety nie mogliśmy we Lwowie już nic więcej zwiedzić z powodu braku czasu. Wpadłszy na dworzec 

ledwie zdążyliśmy się załadować. O godzinie 2.30 wtarabaniliśmy się do wagonu 4 klasy, z którego mówiąc na-

wiasem także mało nas nie wysiudali.  

Przytem nie obeszło się bez małej scysji z konduktorem, 

któremu jeden z 16-tki upuścił narty na nogi. Człeczyna tak 

się przejął mogącemi wyniknąć stąd konsekwencjami, że 

dla zamanifestowania swej żądzy zemsty nie pozwolił nam 

władować skrzyni z prowiantem. My zgadzamy się z nim w 

zupełności, ale robimy co innego kontynuując ładowanie 

skrzyni, na co krewki funkcjonariusz P.K.P. zagroził repre-

sjami i wycharczał (bo mu złość odebrała mowę), że zjawi 

się z jakąś ważną osobistością, ale cała afera zakończyła się 

ruszeniem pociągu.  

Po 5 godzinach jazdy upływającej bez większych wzruszeń 

wieczorem byliśmy w Turce (powiatowym mieście nad 

Stryjem) i byliśmy witani przez samego burmistrza. Wysoki 

ten dygnitarz odprowadził nas po kolacji na kwaterę wyznaczoną nam w miejscowej szkole.   

Niepozorny wygląd tego reprezentanta miasta powiatowego Turki nad Stryjem sprawił, że jeden z chłopców za-

pytał go, czyby on czasem nie mógł mu wskazać tego itd. Na tak śmiałe pytanie burmistrz podobno zbaraniał.   

Nie można powiedzieć, żeby nocleg był bardzo wykwintny, ale lepiej było na kłującym górskim sianie niż na 10 

stopniowym mrozie. Nazajutrz we wtorek 28 grudnia, po źle przespanej nocy, ze względu na zimno panujące w 

sali i ze względu na myszy, wyruszyliśmy kilkoma parami sanek w naszą dalszą drogę. Do Wysocka Wyżnego 

jedni, to znaczy mniej zaawansowani w sztuce jazdy na nartach, jechali saniami, drudzy zaś skiringiem.   

Po 4 godzinach jazdy dojechaliśmy do wsi noszącej nazwę pod względem teoretycznym dość dziwną mianowi-

cie B[orynia] myśleliśmy, że to już pewnie koniec podróży, ale to był dopiero początek. Na tej 36 kilometrowej 

trasie między wąwozami, szczytami, w przełęczach i dolinach, leżąc niekiedy w rowie podziwialiśmy piękno  

i potęgę gór polskich. Zapadający zmrok, ubity śnieg na szosie i nie podkute sanie sprawiły, że jazda, prawdzi-

wie kawalerska, stawała się bardzo efektowną. Jedne sanie wpadają do rowu, drugie zaś odbiwszy się jak piłka 

od bariery mostu na Stryju, o mało nie wpadły do tej sławnej rzeki.   

Wreszcie, po 7-godzinnej jeździe, a była już noc, dojechaliśmy do kresu naszej wędrówki czyli do Wysocka 

Wyżnego, witani nadzwyczaj gościnnie przez pana Czermaka. Po powierzchownym usytuowaniu się udaliśmy 

się spać śniąc i marząc o zbliżającej się rozkoszy w postaci narciarstwa.   

Pierwsze kilka dni naszego pobytu na obozie pod względem narciarskim ograniczały się do systematycznego 

łamania desek na „podhalańskich progach”. Dopiero później kiedy to pokrywa śnieżna pogrubiała a i chłopcy 

nabrali jakiej takiej wprawy i przekonania do tego szlachetnego sportu, wypadki takie zdarzały się coraz rza-

dziej, ale zdarzały się ciągle.         cdn. WS 
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      Skrót sprawozdania za rok 2022 r.    

W rachunku zysków i strat trudno dowieść, które z nich były górą.  Co rok przyniósł, a co zabrał.  Pora na 

podziękowanie, na przepraszam i proszę. Dziękujemy ci Boże, naprawdę za wszystko: za radości, łzy i ból 

starego roku. Przepraszamy za chodzenie swoimi ścieżkami. Prosimy o wiarę i radość Ewangelii w no-

wym roku. 

W kończącym się roku z naszej wspólnoty odeszło do Pana 6 osób. Niech Chrystus Pan, obdarzy ich ży-

ciem wiecznym. Sakrament Małżeństwa zawarła 1 para. Sakrament chrztu przyjęło 4 dzieci. Do pierwszej 

Komunii Świętej przystąpiło 8 dzieci. Sakrament bierzmowania przyjęło 6 osób. W lipcu święcenia kapłań-

skie w bractwie Piusa X przyjął Antoni Myśliński. W naszej parafii staraliśmy się rozwijać życie duchowe  

i wzrastać w wierze – w Wielkim Poście rekolekcje głosił Ks. Misjonarz Bogusław Źyro, w czasie odpustu 

Parafialnego w sierpniu świętowaliśmy 40 lecie parafii Salezjańskiej w Polanie, w adwencie rekolekcje 

głosił Ojciec Fabio Maronita. We wrześniu w naszej parafii odbyła się wizytacja kanonicza parafii przez 

Księdza arcybiskupa Adama Szala. Który pozytywnie ocenił życie duchowe naszej parafii. Życie duchowe 

w naszej parafii rozwijało się poprzez śpiew Chór parafialny, cieszy śpiew scholii w czasie eucharystii  

i zaangażowanie osób w czytania i śpiewy psalmów. Codzienną eucharystię ubogacamy w krótkie kaza-

nie. Na pewno cieszy zaangażowanie w życie duchowe parafii. Musimy nadal się modlić za tych parafian, 

którzy zaniedbują życie duchowe.   

W tym roku wykonaliśmy następujące prace remontowe:  

- został wyremontowany chór – posadzka wyłożona płytkami i malowanie chóru 

- zostało wyremontowane wejście do kościoła z chodnikiem, 

- ostatnio także zostały zmienione meble w zakrystii. 

- dzięki dotacji Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu – został wyremontowany dach naszego dawnego 

Kościoła – Cerkwi. 

Na plebanii – zostały wyremontowane dwa pokoje, wymiana mebli,  

Do Domu młodzieżowego – zostały zakupione stoliki i krzesła-  

Koło plebanii – został położony chodnik, został zakupiony garaż na sprzęt gospodarczy- kosiarki, odśnie-

żarki, dawne garaże obecnie służą do parkowania samochodów. Ponadto zostało wykonanych szereg 

drobnych prac remontowych, które tutaj trudno wymieniać. Szereg prac zostało wykonanych dzięki pro-

jektowi pomocy uchodźcom, w którym uczestniczyła parafia.  

W przyszłym roku będziemy starać się zamontować dalsze witraże, których projekt jest już zrobiony oraz 

wykonać sedilia (siedzenia dla księży) i ławki do prezbiterium.  

Dziękuję w kończącym roku za pracę księżom: Ks. Józefowi, który w wakacje opuścił naszą placówkę, 

dziękuję za współpracę ks. Arturowi. Wyrażam słowa wdzięczności Radzie Parafialnej, pani sprzątającej 

Kościół, paniom obsługującym Dom młodzieżowy. Trudno tutaj ująć wszystkich po imieniu - niech dobry 

Bóg wynagrodzi wasze dobre czyny.  W tym miejscu chciałbym do wszystkich parafian powiedzieć słowo 

dziękuję za wasze zaangażowanie w życie parafii, dziękuję za waszą pomoc materialną w wykonane inwe-

stycje - dziękuję za wszelkie ofiary pieniężne składane na potrzeby kościoła oraz za wszelką pomoc i do-

bre słowo - wszystkim za wszystko składam Bóg zapłać. „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan 

rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje  

i niech cię obdarzy pokojem” – Tymi życzeniami kończę dzisiejsze sprawozdanie. Amen.  
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1.Dziś wspominamy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Myślimy także o naszym chrzcie, który jest począt-

kiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem.  

W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też 

włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musi-

my bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa, to znaczy kochać Go coraz  

więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich.  

    

2. Wspomnienie wydarzenia nad Jordanem, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, 

że jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra w liturgii rozpoczyna się tak zwany 

okres zwykły – w ciągu roku. Jednak w naszej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do 

święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wią-

że się z Bożym Narodzeniem.  

3. W naszej parafii nadal trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Przeżyjmy je w duchu bożonarodze-

niowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy z duszpasterzem. Plan kolędy na nadchodzący ty-

dzień jest następujący:   

9 stycznia – poniedziałek  od godz. 15 00. osada, za rzeką o p. Konopki  - wszystkie domy, p. Michno, 

 p. Mańko, p. Przybylski,  - zakończenie u p. Artura Krakowskiego   

10 stycznia – wtorek od godz. 15 00. od p. Mikrut do końca  Polany dolnej , Wydrne—zakończenie Kolędy. 

W tym tygodniu patronuje nam:  

Piątek, 13 stycznia – św. Hilary (między 310 a 320 – 367), biskup i doktor Kościoła, wielki miłośnik i znawca 

Pisma Świętego oraz obrońca bóstwa Chrystusa w sporach teologicznych IV wieku (wspomnienie dowolne). 

                  

      Intencje Mszy Świętych  

  

8 Styczeń - Niedziela  o godz. 8 00.  1) +Daniel (gr.)    

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

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

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

11 Styczeń  - Środa          1) + Daniel (gr.)   2) W pewnej Intencji   

12 Styczeń  - Czwartek      1) + Daniel (gr.)   2) + Stanisława (k) Niemiec   

13. Styczeń  - Piątek -        1) + Daniel (gr.)   2) + Wanda Szczepanik  

14. Styczeń  - sobota o godz. 8 00.      1) + Daniel (gr.)   2) + Stanisława (k) Niemiec  

 

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

    o godz. 11 00.  + O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji  

  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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