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Nasza duchowa góra Tabor
Na górze Tabor podczas przemienienia światło pokazuje
uczniom, kim naprawdę jest Jezus. To ma być umocnienie dla
uczniów przed „zgorszeniem krzyża”. Wszystko to, co ujrzeli, nie
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może być jednak przedmiotem jakichś spekulacji czy plotek. Dopiero śmierć i zmartwychwstanie Jezusa będą właściwym wyjaśnieniem tych wydarzeń. „Pracuj, trudź się, znoś także cierpienia

i udręki, abyś przez czystość i piękno dobrych dzieł mógł osiągnąć
w miłości to, co oznaczają jaśniejące szaty Pana” – mówił św. Augustyn. Tak naprawdę nasza duchowa obecność na górze Tabor
jest przygotowaniem do trudu życia apostolskiego, do trudu dawania świadectwa.
Panie, proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej pracy
ewangelizacyjnej, abym kiedyś mógł oglądać Cię twarzą w twarz.

Święto Żołnierzy Wyklętych—str. 2
Góra Tabor - str. 3

/28 lutego/ "... Kto czyni jałmużnę,
by zbawić dusze, będzie nagrodzony
dobrym zdrowiem i długim
życiem ..."
Myśli św. Jana Bosko

Str. 2

Wśród Nas

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych ‘’
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto państwowe obchodzone
corocznie 1 marca , poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych
społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Żołnierzy Wyklętych określa się również „Żołnierzami
Niezłomnymi ” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie Kawalcu, Józefie
Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu.
Kim byli żołnierze Wyklęci - Niezłomni ?
Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR w latach 1944-1963, walczyli o wolną Polskę, mordowani

przez sowietów i komunistów polskich w PRL-u, „wyklęci” czyli skazani na niepamięć.
Ilu Ich było ?
Powojenna konspiracja niepodległościowa była – aż do powstania Solidarności – najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia, 1945, działało w nim bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów, zgrupowanych w oddziałach o bardzo różnej orientacji. Dwadzieścia tysięcy z nich walczyło w oddziałach
partyzanckich. Kolejnych kilkaset tysięcy stanowili ludzie zapewniający partyzantom aprowizację, wywiad, schronienie i łączność. Doliczyć trzeba jeszcze około dwudziestu tysięcy uczniów z podziemnych

organizacji młodzieżowych, sprzeciwiających się komunistom. Łącznie daje to grupę ponad pół miliona
ludzi tworzących społeczność Żołnierzy Wyklętych.
Jaką mogli przyjąć postawę w roku 1945 ?
1. Próba ujawnienia się (podczas amnestii z 1945 i 1947) z nadzieją na rozpłynięcie w społeczeństwie
budującym socjalizm.
2. Bądź dyskretne wycofanie się z walki o Niepodległą i przedostanie się na ziemie zachodnie, z nadzieją
na rozpoczęcie nowego życia.
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3. Trwanie w oporze w kraju, wierni złożonej przysiędze, często w imię solidarności z tymi, którzy nie mogli wyjść z lasu.
Przysięga Żołnierzy Armii Krajowej
,,W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich
sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało ‘’

Dzisiaj przywracamy pamięć o Tych, którzy wybrali wariant

trzeci. Przez lata w czasach Polski komunistycznej pamięć o Nich była zakazana. Ich walka , pozbawiana nadziei z roku na rok, trwała do 21.10.1963 r., gdy zginął ostatni Wyklęty – Józef Franczak, zabity
w lasach Lubelszczyzny przez grupę operacyjną ZOMO.
Cześć Ich Pamięci !
Każdego roku w Polanie upamiętniamy Wyklętych organizując Bieg Tropem Wilczym. W tym roku, ze względu na pandemię, bieg został przeniesiony na 16.05.2021. Już teraz serdecznie zapraszamy – Szkoła Podstawowa w Polanie.
———————————————————————————————————————————————

Góra Tabor
Rok temu, gdy na świecie pojawił się nieznany wirus, mało kto z nas przeczuwał, że może on wywołać tak poważne skutki. Jesteśmy bezradni, zagubieni, często źli. Wielu zamknęło się w czterech ścianach swoich mieszkań. W przerażonych umysłach
rodzi się apatia i pytanie, co będzie.
W drugą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus wzywa nas na górę Tabor, gdzie zabrał Piotra, Jakuba i Jana. Tam ukazał im blask swojego Bóstwa: „Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło”.
Po co potrzebna była góra Tabor? Z pewnością po to, aby umocnić wiarę uczniów. Przygotować ich na mękę Chrystusa. Zapalić na nowo w powołaniu. Tam zobaczyli to, „czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało”. Usłyszeli głos Boga:
„To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. I chociaż bardzo się zlękli, słysząc o zadaniach, jakie ich czekają, to jednak gdy
zobaczyli blask Jezusowego Bóstwa, ustami Piotra zawołali: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”. Jezus znał ich lęk, dlatego zbliżył
się do nich, dotknął i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”.

My również potrzebujemy góry Tabor, miejsca, gdzie „dobrze nam być”. Ze szczytu góry bliżej do Nieba, a codzienne
problemy stają się mniejsze. Ufać we wszystkim Bogu, słuchać Jego głosu, dawać świadectwo prawdzie – to niełatwe zadania.
Bóg mimo to wzywa nas, abyśmy jak Abraham wyszli z „naszej ziemi”, byśmy porzucili lęki, zwątpienia i odważnie podążali do
kraju, który On nam wskaże.
Naszą górą przemienienia jest parafialny wieczernik, gdzie codziennie Chrystus przemienia chleb i wino w swoje Ciało
i Krew. Czeka na nas tutaj zwłaszcza w każdą niedzielę i święto. Stąd po każdej Mszy św. mamy wracać przemienieni, aby brać
udział w „trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii.
Naszą górą przemienienia jest każdy konfesjonał i płynące z jego wnętrza pełne miłości słowa Chrystusa: „I Ja ciebie
nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”. Rok temu spowiedź wielkanocna była bardzo utrudniona. Może w tym Wielkim Poście trzeba jeszcze mocniej docenić i przeżyć sakramentalną przemianę u kratek konfesjonału...
Naszą górą przemienienia jest miejsce w domu, gdzie codziennie klękam do pacierza i wieczornego rachunku sumienia.
Z dzisiejszej Eucharystii wrócimy do niełatwej codzienności. Wrócimy jednak umocnieni i przemienieni, aby wziąć
udział w „trudach i przeciwnościach”. Nie będziemy sami. Idzie z nami Chrystus. On zna nasze lęki. „On nas wybawił i wezwał
świętym wezwaniem”. On woła dzisiaj do nas: „Wstańcie i nie lękajcie się”
ks. Józef Kula

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 28 Luty 2021

1. Druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na pomoc Misjonarzom.
Dziś w naszej parafii modlimy się za ofiarodawców za dobrodziejów naszej parafii.
2. Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób będziemy oddawali cześć
opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi. Po każdej Mszy Św. będziemy odmawiali modlitwę do św. Józefa i polecali jego wstawiennictwu. Św. Józef jest nie tylko wspaniałym
opiekunem Świętej Rodziny ale także opiekunem rodzin w trudnych sprawach.

3. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, którzy są nazywani także
żołnierzami niezłomnymi.
4.W pierwszy czwartek miesiąca - modlimy się o powołania zakonne i kapłańskie. Po
Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu.
5. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 16 30. Msza św. z nabożeństwem do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17 00. Pamiętajmy o spowiedzi młodzieży
przygotowującej się do Bierzmowania. Chorych odwiedzamy na zgłoszenie telefoniczne.
6. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. z nabożeństwem do Niepokalanego Serca
Maryi o godz. 8 00.
7. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można złożyć w zakrystii. Można nabyć świece wielkanocne w cenie—8 zł. Miód w cenie - 10 zł jako pomoc Caritasowi.
8. W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych o godz.11 00.

Intencje Mszy św.
28 Luty - Niedziela O godz. 8 00. 1) + Bożena Wiercińska (Ks. Marek poza parafią)
2) + Józefa Krakowska od Doboszów o godz. 11 00. - + Piotr Wierciński od pracowników Nadleśnictwa
1 Marzec- poniedziałek 1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu. 2) +Mieczysław Gołąb (gr.)
2 Marzec- wtorek 1) + Józefa Krakowska od uczest. Pogrzebu

2) + Mieczysław Gołąb (gr.)

3 Marzec– środa

2) + Mieczysław Gołąb (gr.)

1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.

4 Marzec– czwartek 1) + Józefa Krakowska od Haliny i Michała Pisarskich 2) + Mieczysław Gołąb (gr.)
5 Marzec– Piątek

1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu.

6 Marzec - sobota 1) + Mieczysław Gołąb (gr.)

7 Luty - Niedziela O godz. 8 00.

2) + Kazimierz Rzeszutko
1) + Mieczysław Gołąb (gr.)

godz. 11 00. - 1) + Piotr Wierciński od pracowników Nadleśnictwa
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2) + Tekla Pawełkiewicz
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2) + Bożena Wiercińska

Zespół redakcyjny:
ks. Marek Rusek, Hanna Myślińska,
Karolina i Witold Smoleńscy.
Skład i oprawa graficzna: ks. Marek Rusek.

