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Wszystko jest darem
Wielu ludzi żyje z nie do końca uświadomionym lękiem w
sercu: „A jeśli Bóg mi to zabierze?”. To ci, którzy noszą w
sobie obraz zazdrosnego Boga, który odbiera nam rzeczy czy
osoby, na których nam najbardziej w życiu zależy. Jest to
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oczywiście fałszywy obraz Boga. Prostuje to sam Jezus, dzieląc się z nami swoim doświadczeniem, które jest źródłem Jego radości: „Mój Ojciec przekazał Mi wszystko!”. To radosny
okrzyk Syna obdarowanego przez Ojca. Miłość nie zabiera
nigdy. Ona może tylko dawać, ofiarowywać i przyjmować.

Może także zapraszać do pozostawienia czegoś, co szkodzi
lub przeszkadza w rozwoju. Jest to jednak zaproszenie, a nie
przymus. Przeżywając życie jako dar od Boga, staje się ono
nawet pośród trudów i zmagań o wiele łatwiejsze i lżejsze.
Jezu, pomóż mi, bym szedł przez życie z Tobą i przeżywał je
jako dar od Boga.
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Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa
1. Ci, którzy swoją pracą codzienną, ofiary i modlitwy, wraz z Moją Najdroższą KRWIĄ i Moimi
Ranami, ofiarują Ojcu Niebieskiemu w duchu pokuty i pojednania, mogą być pewni tego, że ich
modlitwy i ofiary są zapisane w Moim Sercu, a od Ojca Niebieskiego oczekuje ich niespodziewanie
wielka łaska, gdyż znajduje On w ich życiu i modlitwach wielkie upodobanie, toteż wysłucha ich
modlitwy.
2. Ci, którzy dla nawrócenia grzeszników, ofiarują w łączności z Moją KRWIĄ i Ranami, swoje
cierpienia, ofiary i modlitwy, będą odczuwać w wieczności podwójną szczęśliwość, skąd mogą wiele
uprosić dla nawrócenia grzeszników.
3. Ci, którzy przed każdą Komunią Św. ze skruchą za własne grzechy, oraz świadome i nieświadome przewinienia, ofiarują Moją Najdroższą KREW i Moje Rany Bogu Ojcu, mogą być pewni, że
nigdy nie przyjmą Komunii Św. niegodnie i przez to dostąpią chwalebnego Zmartwychwstania.
4. Ci, którzy po spowiedzi albo przedtem, ofiarują Moją Najdroższą KREW i Moje Rany jako Pokutę za wszystkie grzechy ich życia i jako dobrowolną pokutę odmówią Koronkę do Ran, dusze
tych są tak czyste i piękne jak po chrzcie i dlatego mogą oni po każdej takiej spowiedzi uprosić łaskę nawrócenia dla jednego wielkiego grzesznika.
5. Ci, którzy ofiarują codziennie Najdroższą KREW za tych, którzy tego dnia skonają, gdy w imieniu umierających wyrażą żal, jak też ofiarują Najdroższą KREW za grzechy tych, mogą być pewni,
że
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6. Ci, którzy z głębokim nabożeństwem i szacunkiem czczą Moją Najdroższą KREW i Moje Rany i
to właściwie wykorzystują, kiedy ofiarowują to częściej w czasie dnia za siebie i za wszystkie grzechy, osiągną już na tym świecie słodki, błogi przedsmak Nieba i w sercach swoich odczują głęboki
pokój.
7. Ci, którzy ofiarują - wyłącznie Mojej Osobie jako Bogu - za całą ludzkość, Moją Najdroższą
KREW i Moje Rany, a szczególnie te od cierniem ukoronowania jako, pokutę i przebłaganie za
grzechy świata, mogą odnowić pojednanie z Bogiem, złagodzić wiele ciężkich kar, uprosić wiele
łask, a dla siebie samych zdobędą nieskończoną zasługę na Niebo.
8. Ci, którzy w ciężkiej chorobie ofiarują za siebie w połączeniu z ich cierpieniami. Moją Najdroż-

szą KREW i Moje Rany, prosząc Mnie przez Moją Najdroższą KREW o pomoc i zdrowie, będą zaraz wysłuchani, ich boleści złagodnieją i natychmiast przyjdzie poprawa. Jeśli są nieuleczalnie chorzy, niech jakiś czas wytrwają a nadejdzie jeszcze dla nich pomoc.
9. Gdy ktoś w wielkim utrapieniu duszy odmówi Litanię do Najdroższej KRWI i ofiaruje tę KREW
i Rany za siebie i bliźnich, odczuje natychmiast głęboki spokój, pomoc, niebiańską pociechę i przez
to zostanie w jego cierpieniu wzmocniony albo wybawiony.
10. Ci, którzy zachęcają swoich bliskich do uczczenia Najdroższej KRWI, oraz Jej ofiarowywania i
cenią Ją ponad inne skarby i bogactwa, oraz modlą się częściej do Mojej bezcennej KRWI z głęboką wiarą i ufnością, otrzymają zaszczytne miejsce przy Moim tronie i otrzymają wielką łaskę dla

swoich bliskich, szczególnie dla ich nawrócenia.
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Sakrament Bierzmowania, Polana 28.06.2020
Katechizm Kościoła Katolickiego podaje : „ Przez sakrament bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze doskonałej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą
Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary
słowem i uczynkiem oraz do jej obrony”
Bierzmowanie jest więc sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego , dzięki Któremu stajemy się bardziej odpowiedzialni za
rozwój Kościoła oraz za obecność Chrystusa w świecie.
Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego przez szafarza (biskupa) i
wypowiedzenie słów: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA
ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest
wielką stratą, utratą pełniejszego rozwoju w wierze chrześcijańskiej. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas
inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie
obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu
kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem
w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą .
W tym roku uroczystość Bierzmowania odbyła się
28.06. w kościele parafialnym w Polanie. Przyjmującymi
Sakrament była młodzież z Polany oraz Wetliny . Namaszczenia udzielił ks. biskup Stanisław Jamrozek, a w
uroczystej Eucharystii towarzyszyli Mu: ks. Marek Typrowicz - dziekan dekanatu Lutowiska a jednocześnie
proboszcz z Ustrzyk Górnych, ojciec Amadeusz - proboszcz z Wetliny oraz miejscowi księża – Marek Rusek i
Józef Komosa. Szczególne podziękowania należą się naszemu ks. proboszczowi za przygotowanie polańskiej
młodzieży do przyjęcia jakże ważnego Sakramentu w życiu każdego wyznawcy Chrystusa.
H.M.
—————————————————————————PIERWSZY CUD WOJTYŁÓW!
Trwa proces kanonizacyjny Emilii i Karola Wojtyłów. Rodzice papieża Jana Pawła II już wymodlili pierwszy cud uzdrowienia niemowlaka z rzadkiej choroby.
Na początku maja ruszył proces, który ma wynieść rodziców Jana Pawła II na ołtarze. Do tego potrzebny jest
cud uzdrowienia. Ks. dr Andrzej Scąber, delegat Arcybiskupa Kra-kowskiego do procesu kanoniza-cyjnego
Emilii i Karola Wojtyłów, twierdzi, że taki być może już się zdarzył. - Zachowując pełną dyskrecję, ogólnie
powiem, że ostat -nio otrzymałem informację o uzdrowieniu niemowlęcia do-tkniętego bardzo rzadką chorobą. Lekarze nie dawali dziecku szans przeżycia. Zaraz po urodzeniu le-karz ochrzcił niemowlę, przeko-nany,
ze za parę godzin umrze. Dziecko żyje i jest zdrowe. Czy to był cud, tego nie wiem, dla rodziców na pewno
tak. Wzywano wsta-wiennictwa Emilii Wojtyłowej - opowiadał ksiądz. Podczas mszy rozpoczynającej proces ka-nonizacyjny duchowny zachęcał również, aby modlić się za wsta-wiennictwem Wojtyłów, a o wszystkich otrzymanych ła-skach i cudach informować trybunał, który bada obecnie życie kandydatów na ołtarze. Nie bój-my się wzywać wstawiennictwa Sług Bożych w intencjach nie tylko dramatycznych, ale w codziennych potrzebach, troskach, zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy dotknięci pandemią - podkreślał ks. Scąber. - Rodzina Wojtyłów nie miała łatwo. Lata pierwszej wojny światowej, kształtowania się naszej państwowości i
lata okupacji hitlerowskiej, niedostat-ku, choroby, utrata dzieci, ubóstwo, zagrożenie życia, poniewierki. A
mimo to ufali i wierzyli

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 5 Lipiec 2020
1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją
do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8 00.
2. Dziś o godz. 16 00 poświęcenie kaplicy Matki Bożej Fatimskiej na Olchowcu. Kaplice poświęci ks. Biskup Jamrozek. W miesiącach wakacyjnych będzie co niedzielę sprawowana
Msza św. Serdecznie zapraszamy na tą uroczystość Parafian.
3. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o
pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby
inni mogli wypoczywać.
4. W dniu 8 lipca o godz. 2 w nocy. Nasza parafia będzie uczestniczyć w sztafecie różańcowej. Bardzo dziękuję osobom które podjęły się uczestnictwa. P. Joanna Stępniewska odmawia część - radosną. P. Anna Stępniewska- cześć światła. P. Maria Faran - cześć bolesną. P. J. Mikrut - cześć Chwalebną.
5. W czasie wakacji nasz tygodnik parafialny Wśród nas będzie się ukazywał nie co tydzień
ale okazyjnie.
6. Przypominam że Msza św. w miesiącach lipiec i sierpień od poniedziałku do piątku będzie o godz. 19 00.
W tym tygodniu patronują nam:
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka misji.
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z
Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 5 Lipiec - + Teodora (K) Janiszek, + Janina
Godz. 11.00 - 1) + Antoni Kania ( gr. )
2) W pewnej intencji
Godz.16.00 - Olchowiec - W intencji Mieszkańców Olchowca i budowniczych Kaplicy.
Od 1do 30 Lipca- +Antoni Kania (gregorianka)
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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