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Wolni, aby współpracować z Bogiem 

 Bóg szanuje wolność człowieka. Dlatego w zwiastowaniu 

ustami anioła Gabriela objawia Maryi swoją wolę, ale pyta jedno-

cześnie, czy chce ją przyjąć. Bóg nie narzuca, lecz prosi. Maryja 

jako istota wolna mogła powiedzieć Bogu „nie”, podobnie jak w 

ogrodzie Eden postąpiła Ewa, słuchając zwodniczych zapewnień 

węża. Ewa też była wtedy bez grzechu, pełna łaski i w komunii z 

Bogiem. To, co Ewa zniszczyła przez swoją pychę, nieufność i 

nieposłuszeństwo, Maryja na nowo odbudowała przez swoją wol-

ność, pokorę, ufność i posłuszeństwo Bogu. Stając się służebnicą 

Pana, stała się wolna wobec wszystkich innych autorytetów ludz-

kich. 

 Jezu, pragnę się coraz bardziej upodabniać do Maryi w za-

ufaniu i wybieraniu woli Boga w moim życiu.  

 

Aniele Stróżu mój—str. 2 

Wizyta duszpasterska—str. 3  

 



Str. 2 Wśród Nas 

                Aniele Boży, stróżu mój... 
            Święta Bożego Narodzenia, których 
najpełniejszym obrazem  jest Szopka - Sta-
jenka Betlejemska od której wszystko się za-
częło, wiążą się z osobą narodzonego Jezusa, 
z Matką Bożą, Józefem, Trzema Królami. 
Często w stajence przedstawiani są pastusz-
kowie i ich zwierzęta a  nad nimi Wszystkimi  
unosi się Anioł, pilnujący porządku tego 
świata. Warto przypomnieć o znaczeniu ta-
kich Aniołów Stróżów. 
              Nikt nie jest osamotniony na tym 
świecie. Każdy człowiek, jak uczy nas Ko-
ściół, posiada Niebiańskiego przyjaciela, któ-
ry mu towarzyszy do ostatniego tchnienia, 
modli się za niego, stara się natchnąć do do-
brego, a odwieść od złego. Taki przyjaciel to 
skarb. Pamiętajmy o nim podczas codziennej 
modlitwy, prosząc: Aniele Boży, stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój… 
             Aniołowie to dziś bardzo modny te-
mat. Ich wyobrażenia zerkają na nas z wi-
tryn i półek sklepowych, dmą w trąby ze 
ścian niektórych kawiarń. Niestety, z tego 
nieoczekiwanego rozgłosu duchy czyste i do-
skonałe, jakimi są aniołowie, z pewnością się 
nie cieszą. Raz, że traktowane są trochę jak 
postaci z mitologii, a po drugie, one wcale nie 
chcą skupiać na sobie uwagi ludzi. Ich istnie-
nie jest nakierowane na Boga. Natychmiast 
po stworzeniu wybrali swego Stwórcę. Pra-
gną Mu służyć i do tego nakłaniają ludzi. 
                  W życiu pewnej grupy aniołów, 
oprócz Boga, pojawia się jeszcze jedna waż-
na osoba – człowiek. To Aniołowie Stróże, 
oddani i wierni przyjaciele swoich podo-
piecznych, za którymi orędują nieustannie u 
Boga. O tym, że ich istnienie nie jest fikcją, 
możemy się przekonać zaglądając do Biblii. 
W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: 
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z 
tych małych, bo mówię wam: Aniołowie ich 
w Niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca 
mojego [Mt 18,10]. 
                 Swoich Aniołów Stróżów mają tak-
że państwa i narody. Z historii objawień w 
Fatimie wiemy, że do spotkania z Maryją 
przygotowywał trójkę dzieci: Łucję, Hiacyn-
tę i Franciszka, Anioł Stróż Portugalii. Swo-
ich Opiekunów posiadają również miasta i 
wsie. Św. Franciszek Salezy miał nawet zwy-
czaj pozdrawiać Niebiańskich stróżów miej-
scowości, przez które przechodził. 
                 Nasz Anioł Stróż jest tak jak my 
osobą, stworzeniem inteligentnym, tyle że do-

skonalszym, i pragnie z nami kontaktu. A 
przecież to my odnosimy największe korzyści 
z obcowania z naszym Miłośnikiem – jak 
pięknie nazywa go Litania do Anioła Stróża. 
Wielu świętych ze szczególnym szacunkiem 
odnosiło się do swego duchowego Opiekuna. 
Na przykład św. Stanisław Kostka, przecho-
dząc przez drzwi, zawsze zatrzymywał się, 
by przepuścić Go przodem. Ten święty Pa-
tron młodzieży polskiej po ucieczce z Wied-
nia otrzymał Komunię Świętą z rąk swego 
Anioła Stróża. 
                  Św. Ojciec Pio w liście do swej du-
chowej córki Anity pisał: Zaklinam Cię: nie 
zapominaj nigdy o tym niewidocznym towa-
rzyszu, który jest stale obecny, nieustannie 
wsłuchuje się w nas i jest gotowy pocieszać. 
Co za wspaniała bliskość! Co za szczęśliwe 
towarzystwo! Gdybyśmy tylko byli w stanie 
objąć je rozumem! Trzymaj go zawsze przed 
oczami duszy. Wspominaj często jego obec-
ność, dziękuj mu, zanoś do niego swe modły i 
nieprzerwanie podtrzymuj dobrą z nim rela-
cję. 
                   Najmniej co możemy zrobić dla 
naszego Towarzysza, to westchnąć do Niego 
przy pacierzu. Ale jeszcze lepiej nie zapomi-
nać o starej, ale jakże pięknej modlitwie: 
Aniele Boży, stróżu mój. Jest ona z nami już 
od wielu wieków. Akceptujemy w niej opiekę 
naszego Niebieskiego Towarzysza i z 
wdzięcznością prosimy go o dalszą pomoc: 
rano, wieczór, we dnie i w nocy. 

           Warto wiedzieć, że odmawiając tę mo-
dlitwę, możemy otrzymać odpust cząstkowy. 
 
Modlitwa Aniele Boży… 
Aniele Boży, stróżu mój, 
Ty zawsze przy mnie stój. 
Rano, wieczór, we dnie, w nocy 
Bądź mi zawsze ku pomocy, 
Strzeż duszy, ciała mego, 
zaprowadź mnie do żywota wiecznego. 
Amen. 
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 W ramach wizyty Duszpasterskiej zapraszamy mieszkańców poszczególnych rejonów na mszę św., na 

błogosławieństwo rodzin, błogosławieństwo wody i śpiewanie kolęd:  

4 stycznia – Poniedziałek – Msza św. o godz. 17 00.  

Od p. Cichoń Adam do p. Glapa Tomasz i Helena  i p. Myślińskich.          

5 stycznia – Wtorek – Msza św. o  godz. 17.00  

Od p. Torbińska Helena do p. Froń Urszuli .  

7 stycznia Czwartek  – Msza św. godz. 17.00 

Od p. Kania, do p. Maruszczak, mieszkańców Hawaji, Hotelu, p. Dze-

dzyk, p. Konopka, p. Daniłów Anna.  

8 stycznia – Piątek – Msza św. o godz. 17 00. 

Od  p Borzęcki Edward i Maria do p. Krakowski Janusz i Agnieszka p. 

Smoleńskich.  

 11 stycznia – Poniedziałek – Msza św. o godz. 17 00.  

    Od p. Michno, p. Krakowskich do  Hotel Olchowiec  

 —————————————————————————————————————— 

 

 

 "Słowo stało się ciałem 

 i zamieszkało miedzy nami. 

 I oglądaliśmy Jego chwałę, 

 chwałę, jaką Jednorodzony 

 otrzymuje od Ojca, 

 pełen łaski i prawdy. 

  / J 1, 14 / 

 

 

     Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 

     Narodzenia życzymy  radości Maryi 

     tulącej do serca Bożego Syna, światła 

     betlejemskiej gwiazdy wskazującej drogę  

     zagubionym, ciepła ubogiej stajenki przyjmującej 

     w swe skromne progi Zbawiciela świata, pokoju 

     cichej i świętej nocy pełnej cudów. 

     Niech w waszych domach zagoszczą 

     wiara, nadzieja i miłość, a mały Jezus niech 

     błogosławi ten świąteczny czas i każdy dzień 

     Nowego Roku 2021  - życzą księża salezjanie  



1. Dziś 4 niedziela adwentu. Dziś jeszcze będzie Msza św. o godz. 15 00. Od świąt Bożego 

Narodzenia 25 grudnia nie będzie w naszym kościele Mszy św. o godzinie 15 00.   

2. We wtorek 22 grudnia w naszej parafii będzie spowiedź przedświąteczna od godz. 15 30. 

do 16 30.  Będzie spowiadał także ksiądz z poza parafii. Przed świętami udajemy się do 

chorych na zgłoszenie telefoniczne.  

3. W czwartek 24 grudnia Msza św. będzie o godz. 8 rano. Ze względu na czas epidemii, 

ograniczenia ilości osób przebywających w świątyni odprawimy w naszym kościele dwie 

Pasterki: o godz. 22.00 mieszkańcy Polany Górnej do mostu koło Państwa Maruszczaków i 

osoby starsze, o godz. 24 00. mieszkańcy środkowej i dolnej części Polany.  

4. W piątek 25 grudnia w uroczystość Bożego Narodzenia w naszej świątyni będą dwie  

Msze św. o 8 00. i 11 00.     

 

5. W sobotę 26 grudnia święto św. Szczepana  msze św. O godz. 8 00. 11 00. W tym dniu 

taca jest przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski.   

6. W niedzielę 27 grudnia będziemy - obchodzić święto Bożej Rodziny.  

7. Następny numer naszego tygodnika ukaże się 1 stycznia 2021 roku.  

  

8. W naszym tygodniku jest zaproszenie na Mszę św. z okazji wizyty duszpasterskiej—

poszczególne rodziny są proszone na Mszę św. od 4 stycznia .  

9. Dnia 6 stycznia po Mszy św. o godz. 11 00. będzie w naszej parafii Koncert Kolęd. 2-3 

osobowe zespoły  zgłaszać się do zakrystii.  

10. W Czwartek 31 stycznia pożegnamy stary rok w nabożeństwie dziękczynna -  błagalnym 

po Mszy św. o godz. 17 00.  

     Intencje Mszy Świętych  

   Niedziela - 20 Grudz.  godz. 8 00.     1) + Paulina Filij (gr.)   

       2) + Łukasz (10rocz. Śm.) + Franciszek   

    godz. 11 00.  + Romana + rodziców              godz. 15 00.  Za Parafian   

22 grudnia wtorek + Bożena Wiercińska  

24 Grudnia o godz. 8 00. 1) + Paulina Filij (gr.)   2) + Zofia, + Piotr, + Franciszek, +Anna  

Pasterka o godz. 22 00- Za parafian  o godz. 24 00. + Stanisław Tarnawski   

Boże Narodzenie  o godz. 8 00. - +Paulina Filij (gr.)  11 00. Dziękczynna za łaski z prosbą o zdrowie. 

26 grudnia- św. Szczepana o godz. 8 00. 1+Paulina Filij (gr.)   2) + Bożena Wiercińska  

 o godz.11 00. + Szczepan Zięba, + rodziców, + rodzeństwo, + Kaziemierz Bieniek, Zofia Rewt   

27 Niedziela  o godz. 8 00. + Paulina Filij (gr.) o godz. 11 00.  + Kazimiera Budziewska   

28 grud. Poniedz. - Bożena Wiercińska       30 grud.- środa + Józefa Krakowska   

 31 grud. o godz. 17 00. + Bożena Wiercińska      2) Za Parafian   

   (od 1 do 30 grudnia - msza św. gregorianka za + Paulinę Filij)    

     Pozostałe intencje są spoza parafii.    
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