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EUCHARYSTIA – SPOTKANIE TEGO, CO
LUDZKIE, Z TYM, CO BOŻE
Według tradycji cud rozmnożenia chleba dokonał się w miejscowości Tabgha . W tym ewangelicznym wydarzeniu to, co
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ludzkie spotkało się z mocą Bożą. A tym, co ludzkie były:
głód ludzi, drobne zapasy żywności u uczniów bezsilność
uniemożliwiająca dostarczenie żywności tłumom. Tym, co

boskie były: słowo Jezusa, wzywające do przyniesienia prowiantu, błogosławieństwo nad chlebami i rybami oraz śmiałe
przekazanie chleba uczniom, którzy rozdzielili go pomiędzy
ludzi. Wszyscy posili się do syta. Moc Boża Jezusa nie okazałaby się, gdyby nie pojawił się w tym wydarzeniu zwyczajny trud człowieka, włożony we wcześniejszy wypiek chleba i
złowienie ryb, a także zaangażowanie uczniów w rozdawanie.

Przemienienie Pańskie - co to za
święto? - str. 2
76 rocznica wybuchu Postania Warszawskiego—str. 3

Cudowne rozmnożenie Chleba są
zapowiedzią obfitości jednego Chleba—
eucharystycznego.
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Wśród Nas

Przemienienie Pańskie

wypraw krzyżowych, kiedy bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w
- co to za święto?
tym także na Górę Tabor, uznawaną za
Czytany w liturgii ewangeliczny opis Górę Przemienienia.
Przemienienia Pańskiego pełen jest znaczeń Co to za święto Przemienienia Pańskiego?
symbolicznych: góra, światło i obłok są w
Dlaczego jest takie ważne?
Biblii charakterystyczne dla objawień Boga.
W 1457 r. papież Kalikst III, jako wy"Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i brata
jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, raz wdzięczności za zwycięstwo nad Turkaosobno. Tam przemienił się wobec mi odniesione 6 sierpnia 1456 r. pod Belgranich" (Mt 17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak dem, wprowadził je do liturgii całego Kosłońce, szata była biała jak światło, ukazali ścioła katolickiego. W 1964 r. Górę Tabor
się też Mojżesz i Eliasz a z obłoku dobiegł odwiedził papież Paweł VI, który jako pielgrzym przemierzał Ziemię Świętą.
głos Boga.
Są oni świadkami, którzy potwierdzaBóg lubi góry. W Starym i Nowym
ją widzenie Apostołów i wskazują, że całe Testamencie w górach działy się najważobjawienie prowadzi do Jezusa. Dodatko- niejsze wydarzenia w historii zbawienia. Na
wym i niepodważalnym uwierzytelnieniem wulkanicznym masywie Ararat zatrzymała
jest głos Ojca, Który mówi: "To jest mój się arka, gdy wody potopu zaczęły opadać;
Syn umiłowany, w którym mam upodoba- wzgórze Moria było świadkiem ofiary Abranie, Jego słuchajcie!" (Mt 17,5).
hama; na szczycie Synaj Jahwe przekazał
Izraelowi swoje przykazania; w kazaniu "na
górze" Jezus dał ludziom osiem błogosławieństw; na Górze Oliwnej Syn Boży modlił się przed męką, a na Kalwarii zostały
odkupione grzechy całego świata.
Na każdym z tych szczytów wydarzyło się coś, co miało znaczenie dla relacji między Bogiem a
człowiekiem.
Przemienienie Pańskie, jedno z najważniejszych wydarzeń w
życiu Jezusa i cud, który dokonał
się w obecności trzech apostołów,
również wydarzyło się na górze - osamotnionym wzniesieniu w Galilei noszącym nazwę Tabor.
Każdy z nas ma swoje "góry Tabor".
Dla jednych będzie to czas spędzony z najbliższymi, dla innych - realizowanie życioNa Zachodzie pierwsze wzmianki o wej pasji; coś, co pozwala nam się
tym święcie pochodzą z VII i VIII wieku. "przemieniać", a więc być bardziej i pełniej.
Bardziej upowszechniło się ono w okresie
Przemienienie Jezusa miało umocnić
wiarę Apostołów oraz przygotować ich na
przeżycie męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały
objawionej przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć.
Przemienienie Pańskie budzi fascynację i zachwyt ale zarazem
lęk, dlatego św. Piotr powiedział
najpierw: "dobrze, że tu jesteśmy" a w chwilę później uczniowie "upadli na twarz i bardzo się
zlękli". W chrześcijaństwie
wschodnim święto Przemienienia obchodzone było już w V wieku. Do dziś zajmuje
ono w liturgicznym kalendarzu chrześcijańskiego Wschodu jedno z najważniejszych
miejsc.
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76 rocznica wybuchu Postania Warszawskiego
Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944r , będąc zbrojnym
sprzeciwem przeciwko okupującym stolicę wojskom niemieckim. Zryw ten zorganizowany przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączony był jednocześnie z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego
Państwa Podziemnego. Największa operacja militarna Armii Krajowej, swoim
maksymalnym zasięgiem objęła część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki
obszar prawobrzeżnej Warszawy, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw Sowietom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona
wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia
powstaniu pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944.
W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych,
20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez
Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.
Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w

szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących
polemik. Pomimo tak różnej oceny tego zrywu wolnościowego, jego uczestnicy to nasi wielcy narodowi bohaterowie. Powstańcy nauczyli nas, że należy
być wyjątkowym, aktywnym, zaangażowanym, troszczyć się o wartości, służyć wyższym ideałom.
Totalitarny terror niemiecki i sowiecki miał złamać człowieka całościowo, włącznie z duszą. W świecie
pełnym represji, biedy i strachu przechodnie codziennie mogli oglądać znak Polski Walczącej – malowany
na murach przez harcerzy symbol, który dodawał otuchy i ratował człowieczeństwo. Każdego roku 1 sierpnia

o godz, 17.00- w godzinie W , pamiętajmy o Ofiarach Powstania Warszawskiego , ponieważ jest to wielkim
naszym obowiązkiem. Chwała Bohaterom!

H.M

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 2 Sierpień 2020
1.Rozpoczęliśmy sierpień. Jest to miesiąc maryjny, i jednocześnie miesiąc w którym włączmy się w modlitwę o trzeźwość naszego narodu.
2. W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego Franciszka z Asyżu. Przypominam, że warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie jakiegokolwiek parafialnego kościoła i odmówienie w nim modlitwy (przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo), stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego dnia lub w jego pobliżu,
modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do
grzechu, nawet lekkiego.
3. We wtorek, 4 sierpnia, w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona
proboszczów. Dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę oraz prosimy o liczne i
święte powołania kapłańskie także z naszej wspólnoty parafialnej.

4. W czwartek, 6 sierpnia, święto Przemienienia Pańskiego. Jest to uroczystość odpustowa
w naszej parafii. W tym dniu w naszej parafii będą dwie Msze św. o godz. 8 00 i 19 00 w Naszej Cerkwii która przez wiele lat służyła Nam za Kościół Parafialny. Główna uroczystość
odpustowa będzie w niedzielę 9 sierpnia. Msze św. w tym dniu będą o godz. 8 00 i 11 00 suma odpustowa. Kazanie odpustowe wygłosi ks. Proboszcz Bogdan Nowak z parafii św.
Józefa w Przemyśla. Na sumę zapraszam panów do baldachimu, do sztandarów i dzieci do
sypania kwiatów.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek
dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania.
6. W pierwszy piątek spowiedź od godz. 18 15. Msza św. z nabożeństwem pierwszo piątkowym o godz. 19 00.
7. W związku z uroczystością odpustową proszę o skoszenie trawy i posprzątanie terenu
wokół kościoła i cerkwi przez mieszkańców Polany Dolnej. W środę zapraszam na godz. 17
00 - wszystkich chętnych, dla których ważny jest wizerunek naszej miejscowości. Koryto
potoku Czarnego jest jej wielką ozdobą i wymaga odsłonięcia przez wykoszenie placu
centralnego naszej miejscowości od kładki, do Baru nad rzeką. Zapraszam panów z wykaszarkami.
8. Dziś ukazał się kolejny numer naszego tygodnika parafialnego. Zachęcam do czytania
prasy Katolickiej.
W tym tygodniu patronuje nam:
8 VIII – św. Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego.

Intencje Mszy Świętych
Niedziela - 2 Sierpnia o godz. 800
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Czesławy
Godz. 11.00 - + Paweł Ocelok
Godz.14 30 Olchowiec + Jan Bochnak ( gregorianka)
Pozostałe intencje są spoza parafii.
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