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Droga do światła
Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie, że Bóg
nas miłuje, że daje nam najcenniejszy dar – swojego Syna, abyśmy
mieli życie. Bóg pragnie, abyśmy mocno wierzyli w tę prawdę,
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żeby nikt z nas zginął. Biedny jest człowiek, który nie wierzy i odrzuca miłość Boga lub krąży po bezdrożach, bo w jego życiu panują ciemności, gubi się. Tymczasem wiara rozświetla nasze drogi,
daje szczęście, prawdziwą radość. Wielki Post jest właśnie taką
drogą do światła. I my możemy nią podążać, jeśli staniemy w

prawdzie o naszym życiu przed Bogiem i odsłonimy przed Nim
nasze serce tak jak Nikodem.
Bóg nas kocha, więc pomoże nam swoją obecnością, da światło i
życie.

"... Mówiło się i zawsze będzie się mówiło, że Maryja
Wspomożycielka otrzymała i zawsze będzie
otrzymywała szczególne łaski, także i nadzwyczajne
cuda dla tych, którzy zajmują się chrześcijańskim
wychowaniem opuszczonej i zaniedbanej młodzieży,
przez dzieła, uczynki, dobre rady i przykład, albo po
prostu przez modlitwę ... Myśli św. Jana Bosko
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Wśród Nas
DROGA KRZYŹOWA EKSTREMALNA

Pod hasłem „Rewolucja Pięknych ludzi” 26.03.2021 r. (piętek) wystartuje Ekstremalna Droga
Krzyżowa (EDK) w Polanie. Ekstremalna Droga Krzyżowa powstała w 2009 z inicjatywy ks. Jacka
Stryczka.
W ciągu 12 lat istnienia EDK objęła zasięgiem praktycznie cały glob.
Idea przyświecająca EDK jest bardzo prosta i sprowadza się do kilu słów: wyzwanie, droga, zmaganie,
spotkanie. Nie wiesz czy dojdziesz do celu, czy nie napotkasz przeszkód, czy się nie zagubisz . Przed Tobą długa droga, prowadzona celowo bezludnymi terenami, nocą – wychodzisz ze znanego w nieznane.
Uczestnik EDK od samego początku zmaga się z własnymi słabościami ciała i ducha. Przychodzą chwile
zwątpienia we własne możliwości - robi się zimno,
przysypiasz, bolą mięśnie, pojawiają się skurcze, robisz się zmęczony. Często zadajesz sobie pytanie: „Co
ja tu robię?”. Wszystkie krytyczne momenty drogi
stwarzają idealne warunki do szczerej rozmowy z Bogiem. Można w ten sposób ponownie zbliżyć się do
Stwórcy i odnowić często od lat zaniedbywaną relację.
O wyjątkowości Ekstremalnej Drogi Krzyżo-

wej świadczy jej otwarta formuła dla wszystkich poszukujących doznań duchowych oraz niezmienne od
wielu lat wymagające standardy - trasa minimum 30 km , pokonywana nocą, w samotności, w milczeniu, rozważając przygotowany tekst. Każda EDK rozpoczyna się Mszą Świętą.
Celem EDK jest dokonanie osobistej przemiany życia, stąd tegoroczne hasło – „Rewolucja pięknych ludzi”. EDK stwarza sposobność do odnowienia żywej wiary pełnej uczynków miłości względem
bliźniego. Nocna wędrówka pozwala oderwać się od pędzącego naprzód świata – jest dużo czasu na refleksję. EDK uczy pokory i często pomaga „zejść na ziemię” by nie stracić Nieba. Właśnie to przyciąga
rokrocznie dziesiątki tysięcy uczestników w Polsce i na całym świecie.

Na szczególną wartość owoców duchowych płynących z uczestnictwa w Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej zwrócił uwagę papież Franciszek : „ Jego Świątobliwość, łącząc się duchowo z Organizatorami i wszystkimi Uczestnikami Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, zachęca ich do ufnego powierzenia Chrystusowi siebie, swoich rodzin, przyjaciół i nieprzyjaciół, by w każdym z nich zamieszkał pokój i moc
Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.”
Ekstremalna Droga Krzyżowa w Polanie odbędzie się 26.03.2021 r. ( Piątek)
Po Mszy Świętej każdy uczestnik uda się samotnie w trasę.
Tegoroczne EDK ma formułę otwartą – nie są prowadzone zapisy internetowe.
Długość trasy – około 35 km .
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REKOLEKCJE
Łacińskie słowo recollectio - oznacza ponowne pozbieranie tego, co się
rozsypało. Słowo collectio oznacza zbiór uporządkowany np. kolekcja
znaczków pocztowych, posegregowani utrwalona, zabezpieczona. I oto
w pewny momencie w ten ład porządek, w ten ład zaczyna wpisywać
się zło. Ktoś nieuważnie znaczki poprzestawiał, nie wstawił ich na właściwe miejsce. Wtedy powstaje chaos i trzeba dokona tego, co się nazywa recollectio - pozbieranie na nowo, uporządkowanie, zabezpieczenie.
Taki sens mają nasze ćwiczenia duchowe. Mamy na nowo zastanowić
się dokąd zmierzamy i co w naszym życiu jest najważniejsze

Rekolekcje Parafialne
Wielki Post – 21- 23 Marzec 2021 roku
Niedziela 21 Marca
Godz. 8 00. Msza św. z nauką ogólną
Godz. 11 00. Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. - Gorzkie Żale

Poniedziałek 22 Marca
Godz. 8 00. Msza św. z nauką ogólną
Godz. 17 00. Msza św. z nauką ogólną
Po Mszy św. nauka dla kandydatów do bierzmowania i dla młodzieży szkół ponad podstawowych

Wtorek 23 Marca
Godz. 8 00. Msza św. z nauką ogólną

Godz. 15 30. – Spowiedź rekolekcyjna
Godz. 17 00. Msza św. z nauką ogólną

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 14 Marzec 2021

1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad

wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów.
2. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.
3. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. W tym dniu imieniny ma ks. Józef - katecheta otoczmy go naszą modli-

twą. Msza św. w intencji ks. Józefa o godz. 17 00.
4. W tym tygodniu przypada 3 piątek miesiąca nabożeństwo do św. Charbela po Drodze
Krzyżowej.
5. W następną niedzielę w naszej parafii rozpoczną się rekolekcje Wielkopostne. Szczegółowy rozkład rekolekcji w naszej gazetce.
6. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można złożyć w zakrystii. Można nabyć świece wielkanocne w cenie 8 zł. Miód w cenie - 10 zł jako pomoc Caritasowi.
7. Rolnicy mogą uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków w domu kultury w Czarnej–
szczegóły w gablotce.

Intencje Mszy św.
14 Marzec - Niedziela

o godz. 8 00. + Bożena Wiercińska od uczest. pogrzebugodz.

11 00. W intencji członków Róży Różańcowej św. Józefa

2) Mieczysław Gołąb gr.

15 Marzec- poniedziałek 1)+Bożena Wiercińska od uczest.pogrzebu. 2)+Mieczysław Gołąb gr.

16 Marzec- wtorek 1) + Kazimiera Budziejewska od męża Jana 2) + Mieczysław Gołąb (gr.)

17 Marzec– środa

1) + Bożena Wiercińska od uczest. Pogrzebu 2) +Mieczysław Gołąb - gr.

18 Marzec– czwartek1)+Kazimiera Budziewska od Krzyszt. z rodziną 2)+Mieczysław Gołąb
19 Marzec– Piątek 1) + Kazimiera Budziejewska od Maruszczaków. 2)W intencji ks. Józefa
20 Marzec - sobota

1) + Mieczysław Gołąb (gr.)

2) + Maria Wilga

21 Marzec - Niedziela O godz. 8 00. 1) Mieczysław Gołąb (gr.) 2) + Bogdan
godz. 11 00. + Kazimiera Budziejewska od rodziny Kudybów
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