
Pielgrzymka	do	Tarnowca,	9	września	2018	r.		
Pielgrzymujemy	dla	innych	

W	parafii	wielu	 ludzi	przeżywa	sytuacje	braku	więzi	 i	wzajem-
nych	relacji	obwiniając	o	to	innych.	Każdy	jest	przekonany,	że	źródło	
odosobnienia	jest	tylko	w	innych,	a	nie	w	nas	samych.	

	 Wolą	Bożą	jest	o	troska	o	wzajemne	relacje,	do	których	docho-
dzi	się	przez	osobistą	i	wspólnotową	dyspozycyjność,	o	czym	przypo-
minają	słowa	św.	Pawła:	„Jeden	drugiego	brzemiona	noście	i	tak	wypeł-
nijcie	prawo	Chrystusowe”	(Ga	6,2).			

Zmierzmy	 się	 z	 osobistymi	 przeszkodami	w	 byciu	 dyspozycyj-
nym	wobec	innych.	Odpowiedzmy	na	pytanie:	Co	nie	pozwala	mi	być	
dyspozycyjnym?	Podejmijmy	trud	duchowej	pracy	i	starajmy	się	poma-
gać	innym.	 	

Wdzięczni	za	macierzyńską	obecność	Matki	Bożej	w	życiu	Chry-
stusa	i	Kościoła	zawierzmy	się	Jej	z	ufnością.	Prośmy,	aby	Maryja	nau-
czyła	nas	swojej	miłości	do	wszystkich,	do	bycia	dyspozycyjnym.		

Do	Listu	„Pomocna	dłoń”	została	dołączona	modlitwa	ofiarowa-
nia	 i	przyjęcia	pielgrzymkowej	 intencji	przez	każdego:	chorzy	 i	 starsi	
niech	powierzą	się	Matce	Bożej	w	swoich	domach,	a	osoby	uczestni-
czące	w	pielgrzymce	do	Tarnowca	w	drodze	do	sanktuarium	Matki	Bo-
żej	Zawierzenia.	Pielgrzymi	poniosą	swoje	i	intencje	pozostałych	para-
fian.	Nasze	kartki	z	intencjami	przynieśmy	do	kościoła	do	7	września	
i	złóżmy	w	koszyku	umieszczonym	na	stole	za	ławkami.		

9	września	2018	r.	wyruszy	nasza	parafialna	pielgrzymka	piesza	do	
Sanktuarium	Matki	Bożej	Zawierzenia	w	Tarnowcu.		

Wyjście	z	kościoła	w	Polance	o	godz.	6.30.		
W	Tarnowcu	Eucharystia	o	godzinie	11.00.		

Po	Mszy	św.	powrót	własnym	transportem	albo	życzliwych	i	dys-
pozycyjnych	ludzi.	Aby	być	dyspozycyjnym	prosimy	przekazać	informa-
cję,	kto	ma	wolne	miejsce	w	samochodzie,	aby	zabrać	pielgrzymów	w	
drodze	powrotnej	do	Polanki.	Ilość	wolnych	miejsc	prosimy	zgłosić	
do	zakrystii	–	do	piątku	7	września	2018	r.		

 

     

List	do	Parafian	
Parafia	pw.	Matki	Bożej	Królowej	Polski	

Krosno	–	Polanka	

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Nr	65			wrzesień	2018	r.	

Z	Maryją,		
pielgrzymujemy	dla	innych!		

 

 
 



ŚWIADECTWO	
Zakończenie	Oktawy	Bożego	Ciała	

W	2014	r.,	gdy	rozpoczęliśmy	remont	
naszego	domu,	ulicą	Maczka	po	raz	kolejny	
przechodziła	procesja	na	zakończenie	Ok-
tawy	Bożego	Ciała.	Wtedy	padła	nasza	pro-
pozycja,	że	następnym	razem	możemy	na	
u	 nas	 przygotować	 ołtarz.	 Ten	 czas	 nad-
szedł	bardzo	szybko	i	zaczęliśmy	poszuki-
wać	 koncepcji,	 jak	może	wyglądać	 ołtarz	
na	 tle	 naszego	niebieskiego	domu.	Różne	
strony	internetowe	podpowiadają	dużo	ciekawych	rzeczy.	W	końcu	życzliwi	
koledzy	pożyczyli	nam	obraz	MB	Częstochowskiej,	wskazującej	na	Chrystusa,	
a	potem	wszystko	potoczyło	się	szybko...	Bryła	naszego	domu	stała	się	zary-
sem	ołtarza.	Wiele	pracy	kosztowało	przygotowanie,	pomogli	życzliwi	sąsie-
dzi	–	radą,	ofiarą	materialną	i	pomocą	fizyczną.	Cieszyliśmy	się,	gdy	to	wła-
śnie	przy	naszym	domu	zatrzymał	się	Chrystus	obecny	Najśw.	Sakramencie	
i	błogosławił	naszemu	domowi	oraz	wszystkim	okolicznym	mieszkańcom.		

Agnieszka	i	Łukasz	
*	*	*	

„Cóż	Ci,	Jezu,	damy,	za	Twych	łask	strumienie,		
z	serca	Ci	składamy,	korne	dziękczynienie…”	

7	czerwca	2018	r.	odbyła	się	Msza	św.	
z	okazji	zakończenia	Oktawy	Bożego	Ciała,	
po	której	wierni	wyszli	na	procesję	do	czte-

rech	ołtarzy	ul.	Maczka.	Wszystkie	ołtarze	były	bardzo	ładnie	przygotowane	
i	 ustrojone	kwiatami.	Nasza	 rodzina	była	bardzo	 szczęśliwa,	 że	 to	właśnie	
w	tym	roku	odwiedza	nas	sam	Pan	Jezus.	Ołtarz,	który	robiliśmy	poświęcony	
był	Duchowi	Świętemu	i	Jego	darom.	Staramy	się	codziennie	kierować	choć	
kilka	minut	naszych	myśli	do	Ducha	Św.:	„O	Duchu	Święty,	duszo	mej	duszy,	
uwielbiam	Ciebie,	 oświecaj	mnie,	 prowadź,	 umacniaj,	 pocieszaj	 i	 pouczaj,	 co	
mam	czynić...”	Z	całego	serca	dziękujemy	Trójcy	Przenajświętszej	za	duchowe	
dary,	za	serca	pełne	radości	i	piękną	pogodę.	(…).		

Wszystkim,	którzy	brali	udział	w	procesji	serdecznie	dziękujemy.	Sąsia-
dom	z	ul.	Maczka	i	Granicznej	Serdeczne	Bóg	zapłać	za	pomoc	w	przygotowa-
niu	ołtarza,	ustrojenie	trasy	i	złożoną	ofiarę	na	ten	cel!		

Teresa	i	Piotr	

REFLEKSJE	
Słowo	podsumowania	jedenastu	lat	posługi		

księdza	proboszcza	Jana	
                 Polanka, 15 VIII 2018 r. 
Moi Drodzy!  
11 lat temu zostałem przywitany w tym kościele jako nowy proboszcz. Pa-

miętam doskonale przez kogo i treść tych powitań. 
Dzisiaj, po 11 latach szybko biegnącego czasu, za kilka dni będziemy witać 

nowego proboszcza. Czas leci szybko, ale też przynosi codziennie nowe wydarze-
nia, radości i niekiedy krzyżem naznaczone chwile. Na pewno najsprawiedliwiej 
osądza Pan Bóg i nikt Mu nie dorówna. Ten czas przynosił wyzwania, którym 
należało sprostać, różne prace w świątyni, ale nade wszystko ten Kościół, który 
stanowimy my wszyscy parafianie. Marzyła mi się zawsze parafia braterska, gdzie 
wszyscy będą zjednoczeni miłością do Boga, świadomi, że są uczniami Chrystusa 
i nawzajem dla siebie braćmi, dlatego mieliśmy zaproszenia do różnych wydarzeń, 
w których mieliśmy okazję służyć sobie nawzajem. Niezapomniane są dla mnie 
procesje na Boże Ciało, czy zwłaszcza zakończenie Oktawy, które nas tak bardzo 
jednoczyło, ale i modlitwy różańcowe w domach czy litanie przy kapliczkach. 

Bardzo dziękuję tym, którzy podejmowali się zbierać ofiary na kwiaty w ko-
ściele czy roznoszenia opłatków. Dziękuję Panu Bogu, że doświadczył mnie krzy-
żem cierpienia i pobytu w szpitalu, w takich chwilach miałem za kogo te cierpienia 
ofiarować. Jestem wdzięczny też tym, którzy z własnego wyboru nie chcieli rea-
lizować parafialnych zadań. Zawdzięczam im wiele, bo dzięki takiej ich postawie 
więcej się za nich modliłem. Każdemu z Was mam za co dziękować.  

I jeszcze jedno słowo, które jest konieczne w takich chwilach, jak ta. To 
słowo przepraszam, pewnie tych spraw, za które powinienem przeprosić nazbie-
rało się wiele, nie o wszystkich wiem, ale dzisiaj chciałbym, aby to przeproszenie 
dotarło szczególnie do tych, którzy najbardziej na nie oczekują. Przychodzi nowy 
proboszcz, kapłan mądry, pełen inicjatyw, znający Kościół i szanujący wszyst-
kich. I co ważne, co trzeba podkreślić w tej sytuacji, proboszcz w parafii jest tylko 
jeden, nie dwóch, ani nawet nie trzech, tylko jeden i tylko do niego zwracajmy się 
w każdej sprawie, zwłaszcza dotyczącej sakramentów. On jest odpowiedzialny 
przed Bogiem za parafię. Nie ulegajmy pokusie sądzenia, ten jest lepszy ten gor-
szy, to nieewangeliczne. Nam trzeba jedności, jak nigdy dotąd. Gdy pisałem 16 
IV rezygnację z parafii prosiłem Arcybiskupa o miejsce dla mnie w Domu Księży 
Emerytów w Korczynie. Na prośbę nowego proboszcza zostaję z Wami, aby dalej 
służyć w miarę sił i zdrowia każdemu z Was. Bóg zapłać za cierpliwość. 

Ks. Proboszcz Jan Kutyna 


