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"... Jezus ukryty w Eucharystii jest i 

musi być jedynym i prawdziwym naszym 

przyjacielem ..."  Myśli św. Jana Bosko  
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pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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Punkt odniesienia  

 Jezus jest solą ziemi i światłem świata. A my? Czy jesteśmy solą zie-

mi? To o nas są słowa Jezusa. Co mamy robić, żeby nie utracić swojej właści-

wości, Jezusowego smaku? Być przy Nim, uczyć się od Niego, jakie ma być 

nasze postępowanie. Skąd mamy brać siłę do życia, coraz bardziej stawać się 

podobni do Niego? To trudne zadania. Jednak bez tego wysiłku nie zafascynu-

jemy nikogo Jezusem. Bo nie słowa pociągają, lecz konkretne działanie. Jezus 

zdawał sobie sprawę z wartości i znaczenia dobrego przykładu. Jak wielu lu-

dzi utraciło wiarę, więź ze wspólnotą Kościoła właśnie przez zły przykład tych 

kapłanów, którzy na co dzień nie żyją nauką Jezusa. Słowa z dzisiejszej Ewan-

gelii: Aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili waszego Ojca, który jest w 

niebie powinny być dla nas rachunkiem sumienia. Dla wszystkich, nie tylko 

dla wybranych.  

 Panie Jezu, Ty wiesz, jak często nieewangeliczne postępowanie uspra-

wiedliwiam złym przykładem tych, którzy powołani są, aby być wzorem. Za-

bierz ode mnie tę pokusę. Bądź moim punktem odniesienia. Amen.  

Zimowisko 80 WDH pod Pikujem 
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 Zimowisko 80 WDH pod Pikujem 1937/1938 r. Część 4  

Kolejny dzień harcerskiego obozu zimowego opisał Janusz Zawadzki (rocznik 1923), który pełnił funkcję 

sekretarza obozu. W czasie okupacji studiował medycynę na tajnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 

Warszawskiego. Wydział funkcjonował pod przykrywką prywatnej szkoły zawodowej dr. Jana Zaorskie-

go (Private Fachschule für Sanitares Hilfpersonal in Warschau).  

Wysocko Wyżne, 30 grudnia 1937 rok. 

Dzień jakich wiele na obozie zimowym. – Wstawać - słychać 

jeszcze trochę zaspany, ochrypły głos „Mopsika”. Niejeden 

marzył jeszcze o niebieskich migdałach, gdy tu trzeba się zry-

wać ze snu. Brzęczyk podniósł ze zdziwieniem głowę, która  

z powrotem mu wnet opadła. Nie dane jednak było nam dłu-

żej leżeć. Zimna woda, w której się myjemy, rozwiązuje języ-

ki. Kapsiutek sypie dowcipami, docina Dawidowi, a Chrzan 

użera się z Murzynem. Dopiero śniadanie zamyka szanowne 

„buziuchny” zawsze nienasyconych żarłoków.  

Po śniadaniu smarowanie nart i hajda na śnieg. Paweł nie-

cierpliwie szuka „swojego” smaru, którego nigdy nie widział, 

a nie znalazłszy wyjeżdża na „gołodechach”. Druh instruktor wyprowadza nas na jakieś góry przez doli-

ny, gdzie trenujemy różne jedno kroki czy dwu kroki. Z tym jeszcze fraszka, ale przy zjazdach chłopaczki 

kropią się nie na żarty. Właśnie w tej chwili zjeżdża Felek. Ledwie zjechał z połowy stoku, gdy wtem traci 

równowagę i rubudu nosem w śnieg, ryjąc się po uszy. Za chwilę słychać słodziutkie słowa gramolącego 

się „Mopsika”. - Mam śniegu po uszy.  

Brzęczyk zjechał z całego stoku, zadowolony, że się nie przewrócił i myśli już stanąć, gdy nagle wyrzucony 

jak z procy, siada nieopodal na śniegu, odwraca się i zapytuje zdziwionym głosem. - Co to? Był to jednak 

tylko niewinny prożek, którego Brzęczek nie zauważył i z brzękiem krzyżowanych nart usiadł na siedze-

niu na śniegu. Tak też działo się z innymi. Bohun jak gdyby zapomniał, iż wyjechał już z Warszawy, zasu-

wa tramwajem, a Kazik, siadłszy sobie na nartach, zjeżdża na całego. W międzyczasie zjadłszy sobie pod 

jakimś zacisznym drzewkiem drugie śniadanko, wciągamy nasze kości na szczyty po raz wtóry i zjeżdża-

my na łeb na szyję przez jakieś progi, doliny w dół.  Wreszcie trochę zmachani, wracamy na obiadek, któ-

ry pokrzepia nasze dusze i serca.   

Wiara zmęczona, ale zadowolona, jest w złotych humorach, tak że obiad upływa w przyjemnej atmosfe-

rze. Czasami tylko ktoś zębami natrafi na kość „magnata” i zgrzytnie a drugi z mruczeniem zjada 

„kwiatki”. Cisza bezwzględna, jest okazja do przyjemnych, cichych rozmów. Niestety czasami te przyjem-

ne rozmówki stają się męką obozu, bo najczęściej kończą się alarmem. Następnie jest cisza względna, czas 

wolny, gdzie ciche rozmowy nabierają mocy. W końcu przychodzi kolacja, która staje się punktem kulmi-

nacyjnym. Kazik, Dawid, Chrzan sypią często gęsto dowcipami, a Murzyn błyskając białymi zębami, 

przysłuchuje się i przeżuwa kęs po kęsie. Na koniec Morfeusz roztacza swój płaszcz nad obozem pogrąża-

jąc wszystkich w sen. Zmęczeni zasypiamy i marzymy we śnie jak przyjemnie rozbija się wszelakie kości 

na śniegu. Cdn. 
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    ,, Po polańskich szlakach – przewodnik historyczno – przyrodniczy” 

     ,,Grupa Inicjatywna wsi Polana’’  zaprasza wszystkich mieszkańców Polany na promocję wy-

danego przewodnika. Publikacja jest  efektem   projektu pt: ,, Polana jakiej nie znacie”, którego 

wsparcia finansowego  udzieliła Fundacja Bieszczadzka - Działaj Lokalnie, z siedzibą w Ustrzy-

kach Dolnych. 

   Jest to  już 6 projekt realizowany przez Grupę. Efektami poprzednich są: muzeum ,,Polańskie 

Zbiory Historyczne’’, kapliczka Św. Jana Nepomucena, Krzyż Pamięci, wyznaczenie i oznakowa-

nie szlaku do dawnej kopalni ropy naftowej, tablice hist. – inf. na ścianie świetlicy wiejskiej, od-

słonięcie zarysu fundamentów po dawnym kościele. Członkowie Grupy działają również poza 

projektami : systematycznie wykaszają w okresie letnim tereny kościeliska i ścieżkę kopalnianą, 

naprawili  oznakowania tej ścieżki, powtórnie odmalowali Krzyż Pamięci, obsadzili tujami koście-

lisko i uporządkowali jego teren . 

      Na spotkaniu wspomniana będzie również 30-ta rocznica wydawania w naszej Parafii gazetki 

parafialnej ,, Wśród Nas’’. Będzie można przejrzeć zaprezentowane na tę okazję , prawie wszyst-

kie numery tygodnika. 

   Program spotkania: 

Część oficjalna 

Wspólne biesiadowanie -poczęstunek przygotowany przez KGW z Polany 

Część artystyczna                    Serdecznie zapraszamy !  

                 Zaproszenie  

 

Grupa Inicjatywna wsi Polana  

zaprasza na uroczystą promocję  

publikacji  

,,Wędrówki po polańskich szlakach-  

przewodnik historyczno-

przyrodniczy’’  

spotkanie odbędzie się 12.02.2023r. 

godz.12.00. w świetlicy wiejskiej w Polanie  
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1. Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętaj-

my, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swo-

jej więzi z Bogiem bez Eucharystii. Zmiana Tajemnic różańcowych po Mszy św. O godz. 11 00.    

2. W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

Dokładnie tego dnia w 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczę-

ciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Massabielskiej 

Grocie, wzywała do modlitwy oraz pokuty. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, 

stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji.   

3. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. W naszym ko-

ściele Mszę Świętą z nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 9 00. Serdecznie 

proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym w dotarciu do naszej świątyni.  

4. Grupa Inicjatywna wsi Polana zaprasza na uroczystą promocję przewodnika ,,Wędrówki po 

polańskich szlakach” - spotkanie odbędzie się w niedzielę 12 lutego godz.12.00.w świetlicy.   

5. Dziękuję za ofiary na tacę, do skarbonek. Ostatnio ofiara od parafii w wysokości 350 zł została 

przekazana do Sióstr Karmelitanek. Zostało też zakupione 2 tony ekogroszku w kwocie 4700 zł. 

W najbliższym czasie zostaną odnowione hichtarze pod świece na ołtarzu koło tabernakulum - 

koszt 2000 zł. Zostanie też wymieniona lampa nad przezbiterium - koszt 1000 zł.   

6. Wszystkim parafianom i gościom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi Wspomo-

życielki Wiernych.   

W tym tygodniu patronują nam: 

Poniedziałek, 6 lutego – święto św. Paweł Mika i jego Towarzyszy   

Piątek, 10 lutego – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założycie-

la zakonu benedyktynów i patrona Europy.    

      Intencje Mszy Świętych  

 5 Luty - Niedziela          o godz. 8 00. + Dawid Karciarz od Haliny Cudzi z rodziną     

o godz. 11 00. Dziękczynna—błagalna z prośbą o  błogosł. Boże dla rodziny Wojtanowskich.  

6 luty - Poniedziałek    1) W pewnej intencji    2) +  Kazimiera Zaborska                

7 luty - Wtorek             1) W pewnej intencji     2) +  Dawid Karciarz od siostry Eweliny z rodziną         

8 Luty  - Środa      1) W pewnej intencji    2) +  Kazimiera Zaborska           

9 Luty  - Czwartek   1) W pewnej intencji    2) Dzięk. za zdrowie Alicji i z prośbą o zdrowie Karola 

10 Luty  - Piątek -       1) W pewnej intencji    2) +  Kazimiera Zaborska         

11 Luty  - sobota     1) W pewnej intencji    2) +  Kazimiera Zaborska      

      

12 Luty - Niedziela         o godz. 8 00. O zdrowie dla Ireny od dzieci     o godz. 11 00. + Iwan   

 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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