TYGODNIK

PARAFII

W POLANIE

PRZEMIENIENIA

PAŃSKIEGO

R O K XVII 2 0 0 9 N R 4 (517)

25 stycznia 2009

III NIEDZIELA ZWYKŁA
Rok B
(Mk 1,14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do
Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas
się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak
zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem
rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami
ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za
Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli
w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a
oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z
najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

„Nieustannie módlmy się o jedność”
pod takim hasłem obchodzony był
tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. W dniach od 18 do 25
stycznia chrześcijanie na całym świecie
podejmą
rozmaite
inicjatywy
ekumeniczne. Tegoroczne obchody
wiążą się z setną rocznicą powstania
Oktawy Modlitw o Jedność Kościoła.
Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie
jedności chrześcijan przerasta ludzkie
siły
i
zdolności,
stąd
dziełu
ekumenicznemu bardzo potrzebna jest
modlitwa.

31 stycznia

Uroczystość św. Jana Bosko
Założyciela Zgromadzenia
Salezjańskiego

ZŁOTA MYŚL
Nie lękam się tego,
co mogą mi zrobić ludzie,
kiedy mówię prawdę.
Boję się tego,
co zrobiłby mi Bóg,
gdybym skłamał.
Św. Jan Bosko
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Dzień Babci i Dziadka
w przedszkolu w Polanie
W dniu 23 stycznia w przedszkolu odbyła się
wspaniała uroczystość. Dzień Babci i Dziadka
cieszył się takim powodzeniem, że mała
przedszkolna salka ledwie zgromadziła tylu
wspaniałych gości. Dopisali bohaterowie
święta babcie oraz dziadkowie, było kilka
mam a także panie z gminy Marlena Błyskal
autorka projektu „Małe przedszkole wielka
sprawa” oraz Danuta Mehal pracująca w
naszym projekcie, w którym czuwa nad
finansami.
Przedszkolaki
zaprezentowały
imponujący program artystyczny - były
wiersze, piosenki, tańce. Dzieci były pięknie
ubrane i pomalowane.
Z wierszyków dowiedzieliśmy się że z Babcią
w domu jest fajnie i najlepiej żeby żyła 200
lat, że jeden z dziadków jest przystojny jak
James Bond a o innym powiedziała wnuczka
”jest dziś pięknie ogolony dla mojej babci
czyli jego żony”. Kolejnemu dziadkowi wnuki
życzyły większej emerytury.
Starsze pokolenie nie kryło wzruszenia,
niektórzy ukradkiem ocierali spadająca z oczu
łzę.
Najpierw było coś dla ducha a potem
dla ciała- wspaniałe ciasta upieczone przez
jedną z mam oraz kawa i herbata. Trzeba było
się posilić, bo pani Basia zapowiedziała
wspólnego kankana z dziadkami.
Dziadkowie i Babcie się jednak nie
odważyli pozostając przy spokojniejszych
zabawach „stary niedźwiedź mocno śpi” oraz
„mam chusteczkę haftowaną”. Śmiechu było
co niemiara gdy dziadek był niedźwiedziem a
potem babcia niedźwiedzicą. A przy
chusteczce bawili się już dosłownie wszyscy,
bo dzieci po kolei wyciągały z widowni
swoich dziadków i mamy.
To był wspaniały dzień i chyba na
długo pozostanie w pamięci wszystkich.
Karolina Smoleńska
Koordynator przedszkola
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Jednak praca nad opuszczoną młodzieżą nie
Święty Jan Bosko
wyczerpała zapału apostolskiego tego świętego.
Otwierając nowe placówki w Europie wysyłał
Święty Jan Bosko (Don
jednocześnie swoich duchowych synów na
Bosco) urodził się 16
misje do Ameryki Południowej. Dzisiaj
sierpnia 1815 r. w Becchi
salezjanie pracują na wszystkich kontynentach.
w
północnych
Włoszech
(Obecna
nazwa tej miejscowości
to - Castelnuovo Don
Bosco).
Gdy
miał
zaledwie 2 lata zmarł jego ojciec - Franciszek.
Wówczas ciężar wychowania i utrzymania
całej rodziny spoczął na wdowie Małgorzacie, która także w ostatnich latach
swego życia była pierwszym pomocnikiem w
pracy ks. Bosko. Jan Bosko jako kilkuletni
chłopiec, widząc jak wielkim powodzeniem
cieszą się przygodni kuglarze i cyrkowcy, za
pozwoleniem swej matki zaczął ich
naśladować.
W
ten
sposób
zbierał
mieszkańców swojego osiedla i zabawiał ich
w niedziele i święta, przeplatając popisy
modlitwą, pobożnym śpiewem i "kazaniem",
które
było
powtórzeniem
wcześniej
usłyszanego w kościele.
Piewszą Komnię św. przyjął, gdy miał 11
lat. Dopiero w wieku 14 lat rozpoczął naukę u
pewnego kapłana. Po przerwie spowodowanej
śmiercią tego księdza, ukończył szkołę
podstawową i średnią pracując na swoje
utrzymanie. Ukończył Wyższe Seminarium
Duchowne w Turynie, gdzie 5 czerwca 1841
Bardzo ważnym dziedzictwem ks. Bosko jest
roku przyjął święcenia kapłańskie.
wypracowana
i wypraktykowana przez niego
Za radą św. Józefa Cafasso wstąpił do
metoda wychowawcza zwana "systemem
Konwiktu w celu pogłębiania swojej wiary i
prewencyjnym". Między innymi polega ona na
wiedzy. Szybko jednak rozpoczął działalność
akcentowaniu takich wartości jak: religia,
polegającą na niesieniu wszechstronnej
miłość i rozum oraz na ciągłej asystencji przy
pomocy młodzieży, która wówczas bardzo
młodzieży. Dla współczesnych ks. Bosko, było
licznie napływała do szybko rozwijającego się
to nowością nie od razu znajdującą
miasta, by szukać środków na utrzymanie.
zwolenników. A i dziś nie jest ta metoda łatwą
Jako datę rozpoczęcia przez ks. Bosko pracy z
w praktykowaniu.
młodzieżą, która wkrótce przerodziła się w
Zdając sobie sprawę, jak wielki wpływ
wielkie dzieło, przyjmuje się dzień 8.12.1841
wywiera prasa, św. Jan Bosko wolny czas
r. - święto Niepokalanej. Ponieważ ciągle
poświęcał także pracy pisarsko-wydawniczej.
przybywało tych, którym potrzebna była
Od 1861 roku posiadał własną drukarnię. Od
pomoc włącznie z udzieleniem dachu nad
1877 wydawał dla wszystkich swoich przyjaciół
głową, ks. Bosko zaczął organizować
miesięcznik - Biuletyn Salezjański, który
specjalne domy. Tak powstawały oratoria i
ukazuje się po dziś dzień. Wszystkie pisma,
szkoły. Dla zapewnienia lepszej opieki i w
wydane jego staraniem osiągnęły liczbę 1174
celu rozszerzania dzieła, założył Towarzystwo
pozycji.
św.
Franciszka
Salezego
(1859)
i
Zmarł 31 stycznia 1888 roku pozostawiając
zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki
umocnione już zgromadzenia. Beatyfikowany
Wiernych (1872).
1929 r. Kanonizowany 1 kwietnia 1934 r.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA ZWYKŁA

25.01. 2009

Wstęp do Mszy świętej: W dzisiejszą niedziele przeżywamy święto Nawrócenia św.

Pawła, Apostoła Narodów. To właśnie Jego po nawróceni Jezus posłał z misją
głoszenie ewangelii do wszystkich ludzi. Aby wszyscy uwierzyli że Jezus jest
Zbawicielem i aby wszyscy stanowili jedno, bez żadnego podziału. Sam Paweł
powiedział że Kościół jest jeden, bo jest Chrystusowy. Podczas tej Mszy św., w
kończącym się już Tygodniu Ekumeniczny, prośmy o zjednoczenie wszystkich
chrześcijan, aby nastała jedna owczarnia Chrystusowa.
1. W poniedziałek (26 stycznia) wspominamy świętych Tymoteusza i Tytusa; biskupów.
2. We wtorek (27.01.) wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza , biskupa
3. W środę( 28.01.) obchodzimy wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
4. W czwartek (29.01.) Po Mszy świętej Adoracja Najświętszego Sakramentu wspólnoty dla
Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego. Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy do
wspólnej naszej modlitwy.
5. W sobotę (31 stycznia) wspominamy św. Jana Bosko; kapłana, założyciela

Zgromadzenia Salezjańskiego i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki oraz
Świeckiego Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich i Byłych
Wychowanków. Jest patronem młodzieży, młodych robotników i rzemieślników. W
piątek 30.01. Msza św. z udziałem nauczycieli i uczniów naszej szkoły godz. 9.00 na
którą zapraszamy wszystkich parafian. Będziemy się modlić za dzieło salezjańskie w
Polanie oraz za wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców, budowniczych naszego
nowego kościoła.
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za sprzątanie kościoła Paniom: Lenie Wiercińskiej i
Hannie Myślińskiej. Na przyszły tydzień do sprzątania kościoła prosimy Panie: Aleksandrę
Zięba i Bożenę Tarnawską.
7. Intencje mszalne:
Niedziela (25.01)

Niedziela (01.02)

- godz. 800 + Maria i Antoni Sowa
- godz. 1100 + Bronisława Zatwarnicka
- godz. 1100 + Bronisława Zatwarnicka

OGŁOSZENIE
Rada Rodziców informuje, że na najbliższym zebraniu rodziców będą sprzedawane
bilety na zabawę choinkową w cenie 10 zł od osoby. Zabawa odbędzie się w dniu 7
lutego. Prosimy wszystkich rodziców o zakupienie biletów, gdyż planujemy zabawę z
orkiestrą.
Bilety będzie można również nabyć w przedszkolu mieszczącym się przy świetlicy
codziennie od poniedziałku do piątku począwszy od piątku 30.01 w godzinach od
8.30-12.30.
Dochód z zabawy przeznaczymy jak zawsze na potrzeby naszej szkoły. Prosimy o
poważne podejście do sprawy zwłaszcza rodziców uczniów naszej szkoły
Karolina Smoleńska
Przewodnicząca Rady Rodziców
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