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Miłość nade wszystko
W Starym Przymierzu człowiek trędowaty był wykluczany
ze społeczeństwa ze względu na swoją chorobę. Tymczasem Jezus
czynił inaczej. Pozwolił trędowatemu podejść do siebie. Sam go
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też dotykał. Postępując tak, wskazał nam kierunek, w jakim mamy
iść. Pokazał, że nie tylko wiara, ale także miłość czynna powinna
być obecna w naszym życiu. Jakże wielu ludzi szuka dziś dotknięcia przepełnionego miłością. Jak wiele jest do zrobienia.
Panie Jezu, pragnę być narzędziem Twojej miłości. Niech

moje życie będzie przepełnione Twoją Ewangelią i miłością do
drugiego człowieka.
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21 lutego/ "... Najpierw miłość trzeba
okazać własnej duszy ..." Myśli św.
Jana Bosko.
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Wielki Post 2021. Czym jest?
Wielkim Postem nazywa się czas pokuty i nawrócenia przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla
chrześcijan świąt wielkanocnych. Rozpoczyna się w
środę przed I Niedzielą wielkiego postu.
Data i czas trwania Wielkiego Postu co roku są inne
ze względu na ruchomość świąt, które wyznaczają
jego granice. Mowa o Środzie Popielcowej i Wielkim Czwartku.
Początek Wielkiego Postu 2021. Środa Popielcowa
Dniem który rozpoczyna w Kościele katolickim
okres Wielkiego Postu, czyli czterdziestodniowej
pokuty jest święto ruchome - Środa Popielcowa, która w tym roku wypada 17 lutego. Jest ona uznawana
za jedno z najważniejszych dni w Kościele Katolickim. W środę popielcową obowiązuje ścisły post jakościowy i ilościowy. Należy powstrzymać się od
spożywania mięsa, a liczba posiłków powinna ograniczyć się do trzech, w tym tylko jednego do syta.
W Popielec wierni udają się na mszę świętą, podczas której ksiądz posypuje ich głowy popiołem. Jest to
znak mówiący o tym, że każdy człowiek jest śmiertelny i kiedyś obróci się w proch.
Post Wielkanocny. Ile i do kiedy trwa?
Wielki Post trwa symboliczne 40 dni. W Biblii liczba ta pojawia się kilkukrotnie. Przykładem może być
40-dniowy potop, 40-letni czas panowania Dawida czy 40-dniowa wędrówka proroka Eliasza przez pustynię. Przez 40 dni pobytu na pustyni Chrystus przygotowuje się do działalności, rozpoczynając od ogłoszenia orędzia: „Nawracajcie się”. Kolejnym fragmentem, w którym pojawia się liczba 40 jest zmartwychwstanie Jezusa, które nastąpiło po 40 godzinach. W 2021 roku Wielki Post rozpocznie się w Środę
Popielcową, 17 lutego i będzie trwał aż do Wielkiego Czwartku, który w tym roku wypada 1 kwietnia.
Post potrwa łącznie 43 dni.
Wielki Post. Na czym polega?
Wielki Post trwa przez około 40 dni, jednakże tylko w Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje ścisły post, w trakcie którego należy spożyć jeden posiłek, dzięki któremu najemy się do syta i dwa
posiłki niepełne. Warto pamiętać, że obowiązuje przy tym wstrzemięźliwość od potraw mięsnych (w tym
także zup). Na ścisły post składają się:
post ilościowy - polega na spożywaniu jednego posiłku do sytości w ciągu dnia
post jakościowy - polega na wstrzymaniu się od pokarmów mięsnych
Post ma na celu wesprzeć rozwój duchowy, przywrócić spokój i równowagę. Niekiedy ma pozytywny
wpływ na nasze zdrowie, a wszystko to za sprawą ograniczenia liczby kalorii.
Czego nie wolno w Wielkim Poście?
Podczas Wielkiego Postu wierni nie powinni:
urządzać hucznych zabaw,
uczestniczyć w imprezach i uroczystościach,
Zaleca się z kolei przygotowanie postanowień, np. odmówienie sobie słodyczy czy fastfoodów. Pamiętajmy, że Wielki Post to czas pokuty i przygotowań do świąt wielkanocnych. W trakcie postu zaleca
się częstą modlitwę oraz udział w nabożeństwach kościelnych.
Kogo obowiązuje ścisły post w Kościele katolickim?
Ścisły post obowiązuje wszystkich pełnoletnich wiernych do momentu rozpoczęcia 60. roku życia. Episkopau i ordynariusze mają prawo wydać własne zarządzenia w sprawie zachowania postu.
Symbole Wielkiego Postu
Za nieodzowne symbole tego okresu uznaje się:
40 dni postu,
sypanie głowy popiołem,
fioletowy kolor szat - kolor pokuty,
Drogę Krzyżową
Co po Wielkim Poście?
Wielki Post zakończy się w Wielki Czwartek, 1 kwietnia kiedy to katolicy rozpoczną obchody Triduum
Paschalnego, które jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym katolików. Istotą Triduum
Paschalnego jest celebracja misterium paschalnego, czyli męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Triduum rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami w Niedzielę Wielkanocną.
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Święty Józef zamieszkał w Polanie
W ubiegłą niedzielę – 07.02. w naszym kościele pojawiła się figura Św. Józefa. Po Mszy Świętej , ks. Proboszcz – Marek Rusek
dokonał

uroczystego błogosławieństwa i poświęcenia Figury -

wizerunku jakże ważnej postaci dla Chrześcijan. Święty Józef to
małżonek Marii z Nazaretu, tradycyjnie nazywany jej Oblubieńcem, opiekun Świętej Rodziny, święty Kościoła Powszechnego,
uznany za patrona chrześcijańskich małżeństw, rodzin oraz ludzi
pracy i dobrej śmierci, częstokroć porównywany do Abrahama.
Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót,
jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie . Święty Józef jest wzorem męstwa a przede wszystkim
ojcostwa.
Bóg Ojciec osobiście wybrał św. Józefa na przybranego Ojca
Syna Bożego i powierzył mu niezwykłą misję. Powierzono mu
współuczestnictwo w wychowaniu Zbawiciela. Miał zapewnić Panu
Jezusowi ochronę przed głodem, chłodem i ubóstwem. Wiernie
służył Świętej Rodzinie i chronił ją przed niebezpieczeństwem.

To św. Józef nauczył swego przybranego Syna, wszystkiego tego, czego ojciec uczy swoje dziecko. Jest
więc doskonałym patronem ojców. Uczy, jak wpływać na życie duchowe dzieci, uczy, że ojcowie nie tylko
mają obowiązek zapewnić byt materialny dziecku, ale przede wszystkim powinni brać odpowiedzialność
za jego wychowanie. Ojciec powinien wprowadzać dziecko w obowiązki, zaprawiać do konsekwencji, do
wierności zasadom i Prawu Bożemu. Zadaniem ojca jest również obrona rodziny przed zagrożeniami z
zewnątrz (zgorszeniem, deprawacją), podobnie jak św. Józef bronił Jezusa przed Herodem.
Polańska figura Św. Józefa docelowo ma stanąć na kamiennym postumencie przy drodze między budynkiem świetlicy a kościołem. Będzie ona niejako dopełnieniem w tej części wsi , już istniejących figur
Matki Boskiej i Św. Jana Niepomucena.

Kapliczki, figurki przydrożne, te małe sakralne obiekty stanowią cenne dla materialnej kultury dziedzictwo. Jednakże, to nie artystyczne piękno decyduje na pierwszym miejscu o ich wartości. Są one świadectwem wiary i kultury religijnej danego regionu.
Pomysł figury Św. Józefa zrodził się kilka lat temu u pani Marii Faran, zaakceptował to ówczesny proboszcz śp. Ks. Stanisław Gołyźniak a realizacją zajął się już ks. Marek. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
pan Marii, udało się znaleźć darczyńców i pozyskać fundusze na zakup Figury. Na łamach naszej gazetki
parafialnej składamy wielkie podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy wspomogli to przedsięwzięcie: Marii Jabłońskiej z Hojnowa , Zygmuntowi Krakowskiemu z Hojnowa, Kazimierze Pisarskiej z Hojnowa, Marii i Edwardowi z Białej oraz Marii Faran, Cecylii Kania, Teresie Zatwarnickiej, Annie Rze-

szowskiej, Halinie Bakalarz, Małgorzacie Majewskiej i Stanisławowi Myślińskiemu.
Rodziny w Polanie potrzebują wsparcia , opieki i pomocy w trudnych chwilach, a to wszystko może
zapewnić modlitwa do Patrona Rodzin jakim jest Św. Józef .

H.M

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 14 Luty 2021
1. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Rozpoczynamy dzisiaj 54.
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu.
Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą
nam wytrwać w trzeźwości.
2. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy
cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post
ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 8 00. i 17 00.
3. W Wielkim Poście w naszej świątyni Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 17 00. W każdą nie-

dzielę Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 1100. - gorzkie żale.
4. W trzeci Piątek miesiąca 19 lutego po nabożeństwie Drogi Krzyżowej - nabożeństwo do
św. Charbela.
5. W przyszłą niedzielę 21 Lutego po Mszy św. spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do pierwszej Komunii św. i rodzicami.

Intencje Mszy św.
14 Luty - Niedziela

O godz. 8 00. +Józefa Krakowska od uczest. Pogrzebu.

godz. 11 00. - 1) W pewnej intencji
2) Dziękczynna błagalna z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ireny Ścibor z okazji 80 rocznicy urodzin
15 Luty - poniedziałek 1) + Bożena Wiercińska od uczestników pogrzebu.
2) + Kazimierz Rzeszutko
16 Luty - wtorek + Józefa Krakowska uczestników pogrzebu. 2) + Kazimierz Rzeszutko
Środa Popielcowa 17 Luty o godz. 8 00. + Bożena Wiercińska od uczestników pogrzebu
o godz. 17 00 W pewnej intencji
18 luty - Czwartek 1) + Józefa Krakowska uczestników pogrzebu.
2) O zdrowie i bł. Boże dla Kazimiery Galant.
19 luty - Piątek

1) + Bożena Wiercińska od uczest. pogrzebu.

20 Luty - sobota 1) + Józefa Krakowska uczest. pogrzebu

2) + Anna, + Franciszek

2) + Kazimierz Galant

21 Luty - Niedziela
O godz. 8 00. + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.
godz. 11 00. - + Jolanta Buchalska
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