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Nowy Wspomożyciel
W wierności Jezusowi i Jego przykazaniom nie musimy liczyć jedynie na własne siły, które tak szybko nas zawodzą. Jezus wraz z Ojcem udzielają nam Ducha Wspomożyciela, aby zawsze był przy nas obecny i wspierał nas w dążeniu

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

do świętości, która jest powołaniem każdego ochrzczonego.
Duch Wspomożyciel jest w nas od dnia chrztu świętego, wewnętrznie poucza nas i prowadzi do Boga. On także przebywa wśród nas, pomiędzy nami, szczególnie doświadczamy
tego od chwili bierzmowania. Mocą tego sakramentu Duch
Święty czyni nas świadkami otrzymywanej łaski i miłości.
Jezu, dziękuję za dar Ducha, który prowadzi mnie do
Ojca. Dziękuję, że w Duchu Świętym objawiasz mi siebie,
swoją miłość i wolę Ojca.
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Tradycyjne Majówki str. 3
Montaż witraży—str. 3

Kościół zrodzony z ofiary Jezusa
przyjmuje
dar,
rozwijając
pod
kierownictwem Ducha Świętego formę
liturgiczną sakramentu
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Wśród Nas

Z OKAZJI 100. ROCZNICY URODZIN ŚW. Wykładał w seminariach duchownych i na uniJANA PAWŁA II
wersytetach. 29 września 1958 roku został wyświęcony na biskupa pomocniczego archidiecezji
krakowskiej, a w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą.
Dnia 16 października 1978 roku Karol
Wojtyła został wybrany papieżem. Wybór kard.
Karola Wojtyły na następcę św. Piotra otworzył
nowy rozdział nie tylko w jego życiu, ale także
w historii Kościoła w Polsce i na świecie. Niespełna rok później zabrzmiały w Polsce słowa
modlitwy: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej
głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień
W tym roku świętujemy setną rocznicę Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkiurodzin św. Jana Pawła II, który przyszedł na mi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”.
Święty Jan Paweł II głosił Ewangelię na
Święty Jan Paweł II był człowiekiem, w którego
życiu niezwykle wyraźnie uwidaczniały się cier- całym świecie. Odwiedził 132 kraje i około 900
pienie i niepewność jutra. Jego droga do święto- miejscowości. Jego nauczanie jest wciąż aktualści wiodła przez szereg trudnych doświadczeń ne. Warto do niego sięgać, także poprzez internet
życiowych, jak choćby przedwczesna śmierć i media społecznościowe, wykorzystując możliukochanej matki czy okrucieństwa II wojny wości, które stwarzają nowe technologie.
Głosząc konieczność poszanowania praw
światowej. On przyjmował te wydarzenia z wiarą
każdej
osoby ludzkiej, Papież bronił najsłabw to, że historię człowieka ostatecznie prowadzi
Pan Bóg, a śmierć nie jest pragnieniem Stwórcy. szych i bezbronnych. Dzisiaj, gdy w czasie panGdyby Papież Polak żył dzisiaj, na pewno do- demii koronawirusa świat walczy o każde ludzbrze rozumiałby osoby, które przebywają w izo- kie życie, trzeba przypomnieć, że Jan Paweł II
lacji i kwarantannie. Modliłby się za chorych, domagał się ochrony życia człowieka od poczęzmarłych oraz ich rodziny. Sam przecież wielo- cia do naturalnej śmierci.
Polacy i Polska stanowili bardzo ważną
krotnie chorował i cierpiał w warunkach szpitalnego odosobnienia, bez możliwości sprawowania część życia św. Jana Pawła II, który po latach
Mszy św. z wiernymi. Jego brat Edmund zmarł wyznał: „Sprawy mojej Ojczyzny zawsze były i
w wieku 26 lat, jako młody lekarz, kiedy zaraził są mi bardzo bliskie. Wszystko, co przeżywa mój
się od chorej pacjentki. Na jego płycie nagrobnej naród, wszystko to głęboko noszę w sercu. Przewyryto napis: „Swe młode życie oddał w ofierze szedł do Pana po ziemskiej pielgrzymce 2
cierpiącej ludzkości”. Św. Jan Paweł II i cenił kwietnia 2005 roku. Podczas pogrzebu Jana
pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników i pra- Pawła II, 8 kwietnia 2005 roku, wiatr silnym pocowników medycznych, za których często się dmuchem zamknął księgę Ewangeliarza znajdującą się na jego trumnie. Tak jakby zamknął
modlił i z którymi się spotykał.
Początek kapłańskiej drogi Karola Woj- księgę jego życia. Na zakończenie uroczystości
tyły miał miejsce w czasie II wojny światowej. wierni zebrani na Placu św. Piotra wołali „Santo
Następny rozdział księgi życia św. Jana Pawła II Subito!” – „Natychmiast świętym!”. W ten spoto posługa księdza oraz biskupa krakowskiego. sób prosili, aby Kościół ogłosił to, czego sami
Po dwuletnich studiach w Rzymie został wika- byli pewni: ten Papież był człowiekiem prawdziriuszem i katechetą w parafii w Niegowici, póź- wie świętym!.
niej pracował w Krakowie.
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Tradycyjna majówka przy
kapliczce w Polanie Górnej
Majowe modlitewne spotkania przy
kapliczkach i figurach przydrożnych, potocznie nazywane majówkami – to piękna
polska tradycja. W tradycji ludowej wsi
polskiej nabożeństwa majowe odprawiano
przy przydrożnych kapliczkach już w latach
70. XIX wieku . Zwyczaj ten upowszechnił
się szybko także w miastach oraz w środowisku dworskim. Wieczorem o zmroku
przy kapliczce gromadzili się mieszkańcy z
najbliższego sąsiedztwa, by modlić się i
śpiewać pieśni ku czci Najświętszej Maryi
Panny. Zgodnie z tradycją, jeżeli w bliskim
sąsiedztwie było kilka kapliczek, to majowe nabożeństwo odprawiano pod kapliczką

“maryjną”, czyli z wizerunkiem Matki Bożej.
W Polanie Górnej stoi stara kapliczka z figurą Jezusa Chrystusa . Kapliczkę tę ufundowała
rodzina Tomasza Poznara , jako wotum wdzięczności , w latach 20-tych XX w.
Jest już tradycją spotykanie się mieszkańców Polany Górnej na majówkach przed kapliczką.
Tak dzieje się i w tym roku, pomimo pandemii. Przychodzą dorośli, młodzież i dzieci. Bardzo cieszy , że tradycja polskiej religijności maryjnej przekazywana jest młodemu pokoleniu.
W ostatnią sobotę nabożeństwo majowe odprawił ks. Proboszcz, Marek Rusek, który był mile
zaskoczony tak licznym uczestnictwem, i za to , wszystkim bardzo serdecznie podziękował.
Miesiąc maj przeminie, nie oznacza to jednak, że o modlitwie przy kapliczkach i figurach przydrożnych należy zapominać. Kiedyś Adam Mickiewicz- nasz wieszcz narodowy- w balladzie ,,Powrót taty” napisał:
“Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup, na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek”.
opr. Hanna Myślińska

Zdjęcia z montażu witraży
do Kościoła w Polanie—w następnych numerach ukażą się
zdjęcia z dalszych prac.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 17 Maja 2020
1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą
urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego
pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaką nam pozostawił. Dzisiejsza
składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne.
2. Według zaleceń władz państwowych, w naszym kościele, w nabożeństwach może
uczestniczyć 45 osób. Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości od siebie oraz chronienie twarzy maseczką. W maju w każdą niedzielę jest dodatkowa Msza św. o godz. 15 00.
W miesiącu czerwcu będzie Msza św. przy ołtarzu polowym w Olchowcu.
3. Zachęcamy do spowiedzi wielkanocnej, którą należy odbyć do niedzieli 7 czerwca. Spowiadamy w konfesjonale przez każdą Mszą św. Prosimy o spowiedź w maseczkach i zachowanie dwóch metrów odległości w kolejce.
4. Z powodów sanitarnych w naszym kościele Komunię św. rozdajemy najpierw przyjmującym na rękę, a później do ust.
5. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej po Mszy św. o godz. 18 00. W sobotę 23 Maja
Nabożeństwo Majowe przy kapliczce Polana Ostre o godz. 18 00.
6. W każdy wtorek i piątek obowiązkowe nabożeństwo Majowe dla młodzieży i rodziców z
klas 8 w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania. W Poniedziałki i środy
uczestniczą dzieci z rodzicami przygotowującej się do pierwszej Komunii św i z pozostałych klas, szczególnie z klasy szóstej, które przygotowują się do Bierzmowania.
7. W przyszłą niedzielę 24 Maja przypada Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. O
godz. 11 Msza św. z prośbami i do Maryi Wspomożycielki Wiernych.
8. Zachęcamy do czytania Prasy Katolickiej: Gościa niedzielnego, Niedzieli, naszego tygodnika Wśród Nas.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 17 maja o godz. 8 00 - + Piotr, + Zofia
Godz. 11.00 - 1) Za Parafian
2) + Emil, +Antonina, Józef, + Celina
Godz. 15.00 - O zdrowie i błogosławieństwo Boże i zdanie egzaminu .

Środa i czwartek o godz. 18.00

- + Anna Mantojfel od uczestników pogrzebu.
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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