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Ewangelia Łk 9,28b-36
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i
wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a
Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to
Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i
mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać
w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze
snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli
Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących
przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr
rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu
jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze
to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli
się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku
odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się
ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni
zachowali milczenie i w owym czasie nikomu
nic nie oznajmiali o tym, co widzieli.

Panie w święto Twego przemienienia na górze Tabor prosimy Cię o
pokój na świecie. Niech światłość taboru zachęca nas do oddawania w
pokorze chwały Bogu, niech obietnica wspaniałości niebieskiej nie
pozwala nam niszczyć piękna Twego świata i życia, którym tak hojnie
napełniłeś ziemię. Niech nie zapominamy o błogosławieństwie, jakie
przyobiecałeś pokój czyniącym. Amen
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Co słychać w naszym
przedszkolu?
W dniu 31.07.2008 r. w Świetlicy
Wiejskiej w Polanie miało miejsce
zakończenie działalności przedszkola
(przypomnijmy, że dzięki uchwale Rady
Gminy funkcjonowało ono o 4 miesiące
dłużej niż było to przewidziane w
projekcie).
Szczególnym powodzeniem cieszyło
się przedszkole prowadzone w czasie
wakacji bo chętnie zaglądali tu i młodsi i
starsi- nawet uczniowie klas I-III!
A o tym jak ważne było to wakacyjne
przedszkole niech poświadczą słowa
jednego z chłopców, który już dawno
wyrósł z wieku przedszkolnego „szkoda że
dziś to już ostatni dzień”...
Swoją obecnością zaszczycili nas:
Wójt Gminy Czarna – Pan Marcin
Rogacki, Dyrektor GOK - Pani Urszula
Pisarska, Koordynator projektu - Pani
Karolina Smoleńska, Psycholog – Pani
Maria Płocka. Na tę uroczystość dzieci
samodzielnie
przygotowały
sałatkę
owocową (sponsorem był Pan Tomasz
Glapa, któremu dziękujemy), była także
pyszna szarlotka od mamy Oliwii i Oskara,
Pani Agnieszki Krakowskiej.
Dzieci
obdarowały
Pana
Wójta
własnoręcznie wykonanym obrazkiem i
kwiatami, a potem zaprosiły gości do
wspólnego tańca.
Miały również nadzieję na rozegranie
meczu piłki nożnej z udziałem Pana Wójta,
na który, niestety, zabrakło czasu.
Radzie Gminy na czele z Panem
Wójtem za 4 miesiące wspaniałej zabawy i
nauki serdecznie dziękujemy.
Chciałabym
poinformować,
że
ogromny wysiłek, jaki włożyła Pani
Karolina
Smoleńska
zaowocował
powstaniem nowego projektu i od
września przedszkole wznowi swoją
działalność.
Organem
prowadzącym
będzie gmina a
zajęcia tak jak w
miesiącach
wakacyjnych
będą
się

odbywały w świetlicy wiejskiej. Wkrótce
odbędzie się spotkanie z zainteresowanymi
rodzicami w sprawie naboru dzieci do grupy
przedszkolnej w wieku od 3 do 5 lat.
Barbara Michno
przedszkolanka
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Tak jest i ze wspólnotą parafialną – będąc razem
Po co chodzę do kościoła?
mamy siłę, aby podążać za Bogiem. Mamy
pewność, że nie zbłądzimy. A żar naszej wiary nie
Ci, co chodzą regularnie do kościoła,
zgaśnie. Bo tylko w kościele, uczestnicząc w
aby uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.,
Najświętszej Ofierze Ciała i Krwi Jezusa
zauważą zapewne zmieniającą się na
Chrystusa wszyscy wierni stanowią wyjątkową
przestrzeni roku liczbę wiernych biorących w
jedność. Nie bez przyczyny prosił Jezus w swojej
niej udział. Gdyby tę liczby przenieść na
wykres, otrzymalibyśmy linię zbliżoną do arcykapłańskiej modlitwie Swojego Ojca o to,
”aby wszyscy stanowili jedno.” /J 17,21/.
sinusoidy o, niestety, dość dużej amplitudzie.
Były reprezentant Polski w hokeju na
Świadczy to o tym, że wielu katolików, nie
lodzie, olimpijczyk, Paweł Łukaszka, w wieku
tylko w naszej parafii, uczestniczy we Mszy
zaledwie 19 lat zdobył już światowe uznanie jako
św. częściej lub rzadziej, a nawet
hokejowy bramkarz. Nie dana mu jednak była
incydentalnie.
sportowa kariera. Bóg zdecydował inaczej –
Najwięcej wiernych widać w kościele
powołał go bowiem do pracy w swojej winnicy i
w czasie Świąt Bożego Narodzenia i
dzisiaj
jest
księdzem
w
Archidiecezji
Wielkanocy. Wielu wiernych do przeżywania
Krakowskiej. Otóż powiedział on kiedyś: „Jaka
tych Świąt włącza pójście do kościoła,
niedziela, takie życie.” To mądre słowa. Godne
poszukując możliwości ich duchowego
przeżycie niedzieli przekłada się na godność
przeżycia. To dobrze. Kościół w czasie
naszego życia. W Katechizmie Kościoła
Nabożeństw wypełniony jest po brzegi – nie
Katolickiego /2176/ czytamy: „Świętowanie
starcza miejsc w ławkach, ba, nawet stojący są
niedzieli jest wypełnieniem przepisu moralnego w
dość mocno stłoczeni. Wtedy w kościele jest
sposób naturalny wpisanego w serce człowieka.”
naprawdę pięknie W takim zgromadzeniu
Najważniejszym elementem godnego przeżycia
naszej wspólnoty i pieśń niesie się donośniej, i
niedzieli jest bez wątpienia niewymuszone, ale
modlitwa brzmi szczerzej, i wiara każdego
wynikające z potrzeby własnego serca
uczestnika nabiera nowej mocy. Uczestnictwo
uczestnictwo we Mszy św., wsłuchanie się w
we Mszy św., która gromadzi jak najwięcej
słowo Boże, znajdowanie w nim wskazań na
współparafian pozwala bardziej wzniośle i z
życiowe problemy, a szczere uczestnictwo w
oddaniem ją przeżyć. Potem, wraz upływem
Eucharystii w zdecydowany sposób rzutuje na to,
czasu liczba wiernych zmniejsza się z każdą
jaki będzie nasz następny tydzień, jak
niedzielą, do kolejnego Święta.
ukierunkujemy na ten czas swoje życie i co będzie
Wielu z tych, którzy okazjonalnie chodzą do
kościoła, swoje zaniechanie usprawiedliwiają w nim stanowiło o jego kształcie i sensie. Jak się
nasza rozmowa z Bogiem przełoży na nasze
powiedzeniem, że modlić się można wszędzie.
podejście do rodziny, bliźnich, do wykonywanej
„Nie możesz modlić się w domu tak jak w
pracy.
kościele, gdzie jest wielka rzesza i gdzie
Do kościoła idzie się również po to, aby spotkać,
wołanie do Boga unosi się z jednego serca.
a przede wszystkim zobaczyć Jezusa. Obraz
Jest w tym jeszcze coś więcej: zjednoczenie
Jezusa pod postacią Eucharystii można ujrzeć
umysłów, zgodność dusz, więź miłości,
tylko w kościele, który staje się w tym momencie
modlitwy kapłanów.: /św. Jan Chryzostom/.
drzewem Zacheusza, ową sykomorą, z której
Przypomina się mi przypowieść o pewnym
widać Jezusa, Jego pragnienie zagoszczenia u nas
człowieku, który przestał chodzić do kościoła,
i obietnicę naszego zbawienia /por. Łk 19, 1-10/. I
bo „modlić się można wszędzie”. Po pewnym
tylko w kościele obraz Jezusa jest wyraźny i
czasie, odwiedził go ksiądz, do którego
jednoznaczny. Nasz Papież Jan Paweł II w
dotarło swoiste pojmowanie przez niego
Encyklice „Ecclesia de Eucharystia” pisze: „Za
świętowania niedzieli. Usiadł z nim przy
każdym razem, gdy Kościół sprawuje Eucharystię,
kominku, w którego biło ciepło płonącego
wierni mogą w pewien sposób ponownie przeżywać
żaru.
Po
chwili
milczenia
ksiądz
doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: «Otworzyły
pogrzebaczem odsunął żarzącą się grudkę,
się im oczy i poznali Go»”. /Łk 42,31/. Z tej
która po pewnym czasie zszarzała i zgasła, a
możliwości oglądania Jezusa, jaką daje udział we
te, które były razem, nadal dawały ciepło. Po
Mszy św., należy bez ograniczeń korzystać.
czym wstał i wszedł. Nie zdziwił się wcale,
Tadeusz Basiura
gdy następnej niedzieli ujrzał go na Mszy św.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
19 NIEDZIELA ZWYKŁA 10.08.2008
Wstęp do Mszy świętej: Pan pragnie nas utwierdzić w wierze we wszystko, co

nam objawił. Odsłania przed nami swą Boską chwałę na „górze świętej” – na
modlitwie, podczas Eucharystii. Być może nie dostrzegamy Go, gdyż – jak
Apostołowie – snem jesteśmy zmorzeni. Bliskość Boga przeraża i zachwyca
zarazem. Jednak Jego miłość sprawia, że zapominamy o lęku i dajemy się Mu
pochwycić. On przemawia do naszych serc i prowadzi nas do uczestnictwa
w swojej chwale, tej samej, którą objawił na górze Tabor.
1. Dziś przeżywamy w naszej wspólnocie uroczystość odpustową. Wszystkim parafianom
dziękujemy za przygotowanie tejże uroczystości. Dzisiejsza składka jest przeznaczona na
budowę naszego nowego kościoła.
2. W poniedziałek (11 sierpnia) wspomnienie św. Klary; dziewicy.
3. We czwartek (14 sierpnia) św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika
4. W piątek (15.08.) Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszym kościele jak w
każdą niedzielę.W czasie każdej Mszy św. święcimy zioła i kwiaty. Z racji uroczystości
w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie i przystrojenie kościoła na odpust
Paniom: Dorocie Łysyganicz., Danucie Przybylskiej, Helenie Mańko i Barbarze Micho.
Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła prosimy Panie: Annę Pisarską i Agnieszkę
Dobrowolską.
6. Intencje mszalne:
Niedziela (10.08)
Piątek (15.08)

Niedziela (17.08)

- godz. 800 + Maria
- godz. 1200 + Paweł Hatalski i zmarłych z rodziny
- godz. 1200 + Krzysztof Rak
- godz. 1100 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
członków Róży św. Maksymiliana Kolbe
00
- godz. 11 + Maria Mańko.
- godz. 1100 + Stanisław Sidorski
- godz. 1100 + Michał Torbiński i zmarłych z rodziny

W tym tygodniu imieniny obchodzą : Zuzanna Przybylska. Maria Maruszczak, Maria
Tarnawska, Anita Koncewicz, Jacek Konopka. Zapraszamy Solenizantów na Mszę św. w
piątek podczas której modlić się będziemy w ich intencji.
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