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"... Rekolekcje są wspaniałym 

środkiem, by zerwać niektóre 

powiązania i niezdrowe przyjaźnie ..."  

Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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Zasmakujmy w przebaczeniu 

 Święty Hieronim nauczał: „Bóg postąpi z nami w sposób od-

powiedni do tego, jakie my sami mamy uczucia w sercu. Jeśli sami 

nie wybaczamy, nie dostąpimy przebaczenia”. Chrystus był oczernia-

ny, skazany, ukrzyżowany. Jednak gdy został przybity do krzyża, 

modlił się za swoich wrogów: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co 

czynią” (Łk 23, 34). Nasze grzechy są obrazą, krzywdą, jaką wyrzą-

dzamy Bogu, który jest nieskończenie miłosierny. Krzywdy, jakich 

doznajemy, są działaniem ludzi takich samych jak my. Jak wspaniale 

smakuje przebaczenie! Daje naszym duszom pokój i rodzi wielką 

ufność w ojcowską dobroć Boga.  

Jezu, Ty przyjąłeś ludzkie ciało i oddałeś życie za grzesznego czło-

wieka. Spraw, aby moje serce było podobne do Twojego. Abym 

zawsze potrafił kochać tego, kto mnie skrzywdził. Amen.  

Rodzina Ulmów 

Komunikat o beatyfikacji rodziny  

Ulmów.– str.2 

Promocja przewodnika  

o Polanie—str. 3 



 Rodzina Ulmów   

 Józef Ulma (1900–1944) był ogrodnikiem i działaczem społecznym. Jako fotograf amator doku-

mentował życie rodzinnej Markowej. Zachowało się wiele zdjęć, na których uwiecznił żonę Wiktorię oraz 

swoje małe dzieci: Stasię, Basię, Władzia, Frania, Antosia i Mary-

się.  U Józefa i Wiktorii Ulmów widoczne było wyraźne zaangażowanie 

społeczne. Wiktoria uczęszczała na kurs na Uniwersytecie Ludowym 

w sąsiedniej miejscowości oraz grała role w amatorskim teatrze. Józef 

Ulma był również osobą aktywną i niezwykle zaangażowaną społecznie. 

Jako nastolatek należał do organizacji katolickiej w diecezji przemy-

skiej, która zajmowała się remontem zniszczonych kaplic i kościołów. 

W latach późniejszych propagował ogrodnictwo i uprawę warzyw. Zaj-

mował się także pszczelarstwem i hodowlą jedwabników. Ponadto był 

bibliotekarzem oraz aktywnym członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej 

„Wici”.   

  W liczącej ok. 4,5 tys. mieszkańców Markowej Ulmowie nie byli jedyną rodziną, która ukrywała 

Żydów. 21 innych Żydów przeżyło okupację w sześciu chłopskich domach.  

 W 1942 roku Ulmowie przyjęli pod swój dach poszukujących pomocy Żydów z Markowej i Łańcu-

ta, ośmioosobową rodzinę Grünfeldów, Didnerów i Goldmanów. Półtora roku później, 24 marca 1944 ro-

ku, wszyscy zostali zamordowani przez niemieckich żandarmów.  

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

KOMUNIKAT o beatyfikacji Czcigodnych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci  

 Z radością informujmy, że Ojciec Święty Franciszek postanowił, aby obrzęd beatyfikacji Czcigod-

nych Sług Bożych Józefa i Wiktorii Ulmów i ich siedmiorga Dzieci, miał miejsce 10 września 2023 r.  

w Markowej. Mając na uwadze to opatrznościowe wydarzenie, zachęcamy wszystkich wiernych, osoby 

życia konsekrowanego, kapłanów i ludzi dobrej woli, do modlitwy o dobre przygotowanie, przeżycie  

i owoce zbliżającej się beatyfikacji. Poczujmy się wszyscy odpowiedzialni za przebieg tej niezwykłej uro-

czystości.  Prosimy, aby ta uroczystość  została włączona w rytm życia rodzinnego i parafialnego, tak, 

by można było wziąć udział w celebracjach liturgicznych oraz innych wydarzeniach towarzyszących bea-

tyfikacji. 

 Bardzo prosimy kapłanów, katechetów, osoby życia konsekrowanego, moderatorów ruchów i sto-

warzyszeń religijnych oraz wspólnoty rodzinne, aby poprzez poznanie życia i okoliczności męczeńskiej 

śmierci Czcigodnych Sług Bożych przybliżali innym wartości, którymi się kierowali.  

 Niech radosne i pełne nadziei oczekiwanie na beatyfikację, będzie przepełnione troską o nasze ro-

dziny, dzieci i młodzież. Oby intensywna modlitwa, zanoszona przez nas osobiście i w parafiach, wyjedna-

ła dla naszych wspólnot, Archidiecezji i Ojczyzny jedność i braterstwo, a także zachęciła nas do apostol-

skiego zaangażowania w Chrystusowym Kościele. 

Arcybiskup Metropolita Przemyski +Adam Szal  
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                        Promocja przewodnika o Polanie 

      W niedzielę 12.02. w świetlicy wiejskiej w Pola-

nie odbyła się uroczysta promocja publika-

cji ,,Wędrówki po polańskich szlakach-

przewodnik historyczno przyrodniczy". 

     Publikacja powstała w ramach projektu,, Pola-

na jakiej nie znacie" realizowanego przez Grupę 

Inicjatywną wsi Polana w partnerstwie ze Szkołą 

Podstawową w Polanie , Gminą Czarna  oraz Mu-

zeum  ,,Polańskie Zbiory Historyczne”. Fundusze 

na to przedsięwzięcie pozyskano od ośrodka Dzia-

łaj Lokalnie przy Fundacji Bieszczadzkiej 

w Ustrzykach Dolnych.  

    Spotkanie zgromadziło wielu mieszkańców oraz 

przyjaciół i sympatyków Polany: leśników, prze-

wodników ze Stowarzyszenia Turystycznego  Karpaty, przedstawicieli Fundacji Bieszczadzkiej, nauczycieli 

 i uczniów.   

 Podczas spotkania ks. Artur  Świeży, będący  przewodnikiem be-

skidzkim i Krajowym Duszpasterzem Turystów, wygłosił  referat  o 

organizacji i strukturach duszpasterstwa w turystyce. Pan Andrzej 

Majewski przedstawił  krótko  historię Polany, która wyróżnia naszą 

miejscowość z pośród bieszczadzkich wiosek, a to mocno wybrzmiewa 

w promowanym przewodniku. Głos zabrali również:  Wojciech Grza-

necki – vice prezes Fundacji Bieszczadzkiej i Stanisław Orłowski – 

instruktor przewodnictwa PTTK z Sanoka.    

    Całość urozmaicały piosenki turystyczne w wykonaniu uczniów 

i absolwentki naszej szkoły - Emilii Caban.  

Organizatorom serdecznie gratulujemy wspaniałej inicjatywy oraz 

życzymy kolejnych udanych projektów, które dobrze służą promocji 

Polany i jej okolic. 
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1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda 

niedziela jest dniem Pańskim. Dzisiaj rozpoczynamy 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 

Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, 

którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa.   

2. W tym tygodniu, 22 lutego, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas 

Wielkiego Postu. W naszej Parafii w ten dzień rozpoczynają się Misje Parafialne. Msze Święte te-

go dnia w naszym kościele o godz. 8 00. i 17 00.  

3. Od Środy Popielcowej  do Niedzieli w naszej Parafii odbędą się MISJE PARAFIALNE. Szcze-

gółowy program we folderach, które jeszcze znajdują się w przedsionku Kościoła. W Piątek na-

bożeństwo Drogi Krzyżowej rozpoczniemy Mszą św. o godz. 16 00 w kościele. Na drogę krzyżo-

wą prosimy o przyniesienie krzyży które póżniej w naszych domach będą pamiątką Misji. Prosi-

my także o zabranie swiec i zniczy które będą nam towarzyszyć w drodze.  

4. Metropolita Przemyski abp Adam Szal prosi o zebranie składki podczas Mszy św. 

w Środę Popielcową, która zostanie przekazana na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Sy-

rii, oraz ofiarom wojny na Ukrainie.   

4. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokar-

mów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać 

ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Po-

zostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na 

miarę ich możliwości. Przypominam, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźli-

wość od pokarmów mięsnych. Przypominam też, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zaka-

zanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek. 

     Intencje Mszy Świętych  

 19 Luty - Niedziela         o godz. 8 00. W intencji Bogu wiadomej   

   o godz. 11 00. + Jolanta Puchalska - 4 rocz. śm.      

20 luty - Poniedziałek    1) + Dawid Karciarz od  Anety z rodziną   2) W pewnej intencji                     

21 luty - Wtorek      1) W pewnej intencji     2) +  Dawid Karciarz od Roberta Solusa z Rzepisk.          

22 Luty  - Środa   Popielcowa  o godz. 8 00. -  W pewnej intencji      

o godz. 17 00. 1) + Dawid Karciarz od Podstawskich 2) + Dorota Borzęcka od Dominika i syna Gracjana            

23 Luty  - Czwart. 1) + Dawid Karciarz od Myślińskich 2) + Dorota Borzęcka od rodz. Oliwko   

24 Luty  - Piątek - o godz.16 00. 1) O nowe powołania Kapłańskie  

         2) + Dorota Borzęcka od Marii i Adama Maruszczak          

25 Luty  - sobota 1) + Dawid Karciarz   2)+ Dorota Borzęcka od sąsiadów ze Smolnika      

    26 Luty - Niedziela         o godz. 8 00. + Stanisława Niemiec   

   o godz. 11 00. 1) + Tomasz Hermanowicz - rocz. śm.  2 ) Za parafian  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE - 19 Luty                                                                                            
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