
 

 26. 02. 2023 r. 

"... Przywiązanie do ziemi często 

zmniejsza a nawet wygasza pragnienie 

rzeczy niebieskich ..." Myśli św. Jana 

Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXXI 2023, nr. 9 

Pustynia – miejsce szczególne 

 Na pustyni Jezus był kuszony przez szatana, a jednocześnie to tam 

tak często udawał się na osobistą rozmowę ze swym Ojcem. Pustynia to 

miejsce przeklęte i błogosławione zarazem. Jest obrazem, który ukazuje 

nasze życie wewnętrzne. Człowiek bardzo często w swym życiu ducho-

wym jest jak pustynia, na której nic nie rośnie. Jest przestrzenią bez życia, 

bez łaski, gdzie mieszka jedynie grzech. Musimy ją przemierzać każdego 

dnia w poszukiwaniu źródła. Woda jest tylko w oazie. Tą wodą jest Jezus 

Chrystus, a oazą spotkanie z Jego przebaczającą miłością w sakramencie 

pokuty i pojednania. Na progu Wielkiego Postu Duch Boży w słowach 

Ewangelii wyprowadza nas na pustynię. Pokus będzie wiele, a może i wię-

cej niż zwykle… Bo szatan wie, że to szczególny czas łaski, i będzie kusił! 

Nie bójmy się!  

Panie Jezu, chcę się uczyć od Ciebie ufności w miłość Ojca. Pustynia  

nie jest nie do przejścia, a pokusa nigdy nie jest ponad moje siły, gdy je-

stem napełniony łaską uświęcającą. Amen. 

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
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                    Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

               Zbliża się 1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dzień ustanowiony przez 

Sejm RP w 2010 r. Dzień ten upamiętnia  żołnierzy  podziemia niepodległościowego i antykomunistyczne-

go, stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR w latach 1944-1963. Żołnierze 

Ci, zwani również niezłomnymi , walczyli o wolną i suwerenną  Polskę, mordowani przez sowietów i ko-

munistów polskich w PRL-u , mieli być  „wyklęci” czyli skazani na niepamięć. 

          Na dzień pamięci wybrano 1 marca, ponieważ  tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim  

 w Warszawie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 

„Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Laza-

rowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce – będących ostatnimi ogólnopolskimi koor-

dynatorami walki o Wolność i Niezawisłość Polski z nową sowiecką okupacją. 

         Jednym z Wyklętych jest Rotmistrz Witold Pilecki – polski żołnierz, rotmistrz kawalerii. Był uczest-

nikiem kampanii wrześniowej 1939 roku i współorganizatorem podziemnej Tajnej Organizacji Wojsko-

wej, która w 1943 roku została włączona do struktur Armii Krajowej. 

        W 1940 roku, na rozkaz otrzymany od przełożonych, Witold Pilecki sprowokował swoje aresztowanie 

przez Gestapo i trafił do obozu w Auschwitz. W obozie przebywał do 1943 roku. Zagrożony dekonspiracją 

podjął udaną próbę ucieczki. Następnie działał w Kedywie, czyli Kierownictwie Dywersji Komendy Głów-

nej AK. 

Brał udział w powstaniu warszawskim, dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II. Po upad-

ku powstania trafił do niemieckiej niewoli, przebywał w Lamsdorfie (Łambinowicach) i Murnau. 

Po zakończeniu II wojny światowej Witold Pilecki otrzymał przydział do 2 Korpusu Polskiego. W grudniu 

1945 roku wysłano go do Polski, by organizował podziemne struktury antykomunistyczne. Został areszto-

wany 8 maja 1947 roku.  

Poddano go torturom i postawiono przed sądem między innymi pod zarzutem przygotowywania zamachu 

na życie wysokich funkcjonariuszy bezpieki.  Pomimo tortur do końca zachował bohaterską, żołnierską 

postawę , wierny hasłom : Bóg, Honor, Ojczyzna. 

Do roku 1989 wszelkie informacje o dokonaniach i losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL ścisłej cen-

zurze. Miejsce jego pochówku do dziś pozostaje nieznane.                                  

W roku 1990 Sąd Najwyższy dokonał rehabilitacji Witolda Pileckiego, wygłoszono wtedy znamienne  

słowa : 

,, Rotmistrz Pilecki jest jednym z naszych bohaterów narodowych, przy którego Imieniu należałoby salu-

tować każdemu wojskowemu;  Nie jesteśmy lepsi od Niemców i Rosjan, ponieważ potrafiliśmy własnymi 

rękami mordować swoich bohaterów’’ 

                                                        Cześć Jego Pamięci ! 
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              ZAPROSZENIE   do   POLANY 

      W niedzielę 5 marca 2023r. o godz. 14.00 zapraszamy 

do Polany na  VI  Bieg Tropem Wilczym , a w skali całej 

Polski jest to już  XI edycja.  

          Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wil-

czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest: 

- oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antyko-

munistycznego i antysowieckiego działającego w latach 

1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic 

 RP - promocja biegania jako formy rodzinnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcanie do zdrowego sty-

lu życia i uprawiania sportu.                               Regulamin : 

1.  Bieg odbywać się będzie na 3 dystansach :  300m tzw. Bieg Tropem Wilczka dla dzieci ( 3-6 lat ), 1963m 

dla Rodzin oraz uczniów Szk.Podst.  oraz  3,3 km  dla dorosłych ( uczniowie starszych klas szk. podst., szkół 

średnich, dorośli do100 lat).  

2.  Dorosłych amatorów kolarstwa górskiego zapraszamy na przejazd trasą : od świetlicy wiejskiej, drogą 

na Zastawy, drogą na Rosolin, następnie nową stokówką na Moklik i z powrotem; trasa w jedną stronę li-

czy 4,5 km ( całość 9 km) a przewyższenie na trasie równe jest 250 m.  

3.    Zgłoszenie uczestnictwa w Biegu, z podaniem dystansu, prosimy kierować do   organizatorów pod tel. 

502-341-699  albo po prostu przyjechać do Polany  na godz. 13.30 do świetlicy wiejskiej ( tu będzie odbywać 

się rejestracja).  

4. Każdy uczestnik biegu otrzyma min.  dyplom, medal, koszulkę startową  

5.  Wszystkich uczestników zapraszamy do świetlicy na poczęstunek.  

 Zapraszają organizatorzy  :           Szkoła Podstawowa w Polanie  

Miejsce: plac przed świetlicą wiejską w Polanie  Czas :  05.03.2023    

 godz. 13.3o – rejestracja,  godz. 14.00 - START   

     ——————————————————————————————————————— 

     POLAŃSKA DROGA KRZYŻOWA (PDK) 

24 marca 2023 (piątek) 

Początek: Msza św. O godz. 17.00 i po niej wyjście 

Trasa: Polana kościół - Otryt (stokówka) - Rosocha-
te - Skorodne - Polana Górna- Polana kościół.  
(ok. 20 km). Powrót ok. 24.00 i posiłek (Dom Mło-
dzieżowy) 

Informacje i zgłoszenia: Ks. Artur Świeży SDB 

 swart@sdb.krakow.pl lub w zakrystii  

Serdecznie Zapraszamy 
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1.Dziś kończą się w naszej Parafii Misje Parafialne. Za posługę głoszenia słowa Bożego i prowa-

dzenie dziękujemy Ojcu Redemptoryście  Zbigniewowi Bruzi– dziękujemy i życzymy codzienne-

go błogosławieństwa w posłudze słowa Bożego. W tym miejscu także bardzo serdecznie dzięku-

ję wszystkim parafianom za włączenie się w Misje. Dziękuję Chórowi,  paniom za dekorację,  

panu Bogdanowi Płoszajowi za wykonanie krzyży, a także ks. Arturowi za pomoc.   

2. Włączmy się w głębokie przeżycie wielkiego Postu poprzez udział w nabożeństwach: w piątki  

po Mszy św. o godz. 17 00. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy św. O godz. 11 00.   

3. W najbliższą środę, 1 marca, przypada święto państwowe. Narodowy Dzień Pamięci 

„Żołnierzy Wyklętych”. W Polanie uczcimy to święto w niedzielę. Szczegóły w gazetce.   

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Euchary-

stii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania - zapraszamy na adorację po Mszy św.  

o godz. 17 00.  W piątek Msza św. I nabożeństwo do Serca P. Jezusa o godz. 17 00.  Spowiedź 

św. od godz. 16 30. W sobotę powierzymy nasze życie Niepokalanemu Sercu Maryi o godz.  8 00. 

W piątek udamy się do chorych o godz. 14 30.   

5. Dziękujemy za ofiary w kwocie 750 zł.– na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrji. 

Ofiary na kwiaty do Bożego grobu składamy w zakrystrii.    

6. Przyszła – druga niedziela Wielkiego Postu jest obchodzona jako Niedziela Ad Gentes – Dzień 

Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Modlitwą obejmiemy wszystkich misjonarzy: 

 duchownych i świeckich. Ofiarę na Misje można składać do koszyka z tyłu Kościoła.    

7. Dnia 5 marca (niedziela) w Parafii Czarna i Polana po mszach świętych odbędzie się kiermasz 

ciast prowadzony przez Koła Gospodyń. Zebrane Pieniądze zostaną przekazane na leczenie  Łu-

kasza Bubeły z Łodyny. (pochodzącego z naszej  gminy )       

     Intencje Mszy Świętych  

 

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

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

27 luty - Poniedziałek   1) W pewnej intencji 2) + Dawid Karciarz od Moniki i Krzysztofa ze Skawy      

28 luty - Wtorek  1) W pewnej intencji     2) +  Dawid Karciarz od Asi, Adama i Szymka ze Skawy .          

1 Marzec - Środa   1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)   2) W pewnej intencji  

2 Marzec  - Czwart. 1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)   2) W pewnej intencji  

3 Marzec - Piątek -  1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)   2) W pewnej intencji           

4 Marzec  - sobota  1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)    2) + Dawid Karciarz od Lidi, Pawła ze Skawy     

5 Marzec - Niedziela  o godz. 8 00. + Henryk Zatwarnicki (gr.)    

   o godz. 11 00. + syn Mariusz w 10 rocz. śm.   

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia 

Pańskiego w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE - 26 Luty                                                                                            
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