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Eucharystia daje impuls i zasiewa 

ziarno nadziei w codzienne zadania i 

obowiązki uczniów Chrystusa podczas 

ich życiowej wędrówki.  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 
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Żyć słowem Boga w codzienności 

Potrzeba wiele troski i uważności, aby Słowo wypowiedziane 

przez Boga mogło wydać owoce w naszym życiu. Aby żyć 

Słowem w codzienności, potrzebujemy go słuchać, medyto-

wać nad nim, modlić się nim i kontemplować je. Każdy z 

tych etapów modlitwy słowem Bożym ma swoje przeszkody. 

Podczas słuchania szatan na podobieństwo ptaków wydziobu-

jących ziarno będzie wyrywał z naszego serca Słowo, które 

Chrystus w nas zasiewa. W czasie medytacji będzie nas od-

straszał pustynią, zniechęceniem i oschłością, aby przypalić w 

ogniu zawiści kiełkujące w nas Słowo. Gdy zechcemy modlić 

się Słowem, będzie zagłuszał nasze serce zmartwieniami, roz-

proszeniami i tysiącem spraw do zrobienia. Jeśli jednak nie 

ulegniemy żadnej z tych trzech pokus, doświadczymy Bożej 

obecności, która łagodnie otuli nas w czasie kontemplacji. I 

wyda błogosławione owoce dobra.  

Jezu, pragnę żyć Twoim słowem, słuchając, medytując, mo-

dląc się i kontemplując.  

  

   Ogłoszenia Parafialne  



1. . Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o 

świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świą-

tyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, 

aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią 

dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i 

choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. 

2. W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i 

historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Góra Karmel przypomina nam 

o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymo-

nowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie 

zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas nosi meda-

liki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju.  

3. W Czwartek adoracja Najśw. Sakramentu po Mszy św. o godz. 19 00. Bądźmy w tych 

dniach wytężonej pracy blisko Jezusa. 

4. W tym tygodniu przypada 3 piątek miesiąca w naszym kościele nabożeństwo z różańcem 

do Św. Charbela po Mszy św. o godz. 19 00.  

5. W następną niedzielę składka jest przeznaczona na cele inwestycyjne. W sierpniu planu-

jemy w prezbiterium wstawić witraże. W tym miesiącu została wykończona instalacji odgro-

mowa .   

6. od następnej niedzieli Msza św. w okresie letnim w Olchowcu będzie Msza św.  

o godz. 14 30.  

W tym tygodniu patronują nam: 

13 lipca – Święci Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Bene-

dykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiej-

szych Węgier. 

15 lipca – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniej-

szych teologów średniowiecza. 

    Intencje Mszy Świętych 

Niedziela -  12 lipiec -  + Apolonia, + Władysław Konopka, + rodzeństwo   

 

Godz. 11.00 -  + Antoni Kania ( gr. )   
                                
Godz.16.00  - Olchowiec  - + Stanisław Polak     
 

Od 1do 30 Lipca- +Antoni  Kania (gregorianka)  
 

      Pozostałe intencje są spoza parafii.  
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