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Wiara w zmartwychwstanie Jezusa i nadzieja,
którą On nam przyniósł, to najpiękniejszy dar,
jaki chrześcijanin może i powinien ofiarować braciom.
Nieustannie powtarzajmy więc wszystkim
i każdemu z osobna: Chrystus zmartwychwstał!
Papież Franciszek

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie
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Drodzy Państwo!
Trwając w wielkanocnej radości życzymy,
by wejście w tajemnicę zmartwychwstania zaowocowało
odciśnięciem łaski Bożej w sercu i w życiu. Niech światło Chrystusa rozjaśnia ciemne chwile codzienności,
przyniesie odrodzenie i ożywienie wiary.
Niech Chrystus udziela sił i odwagi do niesienia
radosnej wieści, że zmartwychwstał Pan życia, przynosząc z sobą miłość, sprawiedliwość, szacunek
i przebaczenie!
Salezjanie z Polany

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.”
(Z Sekwencji)

Wśród Nas
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Kiermasz wielkanocny

Oliwia Krakowska
z
najpiękniejszą palmą

W
Niedzielę
Palmową
uczniowie
naszej szkoły wraz
z rodzicami i nauczycielami jak co roku
przygotowali kiermasz
wielkanocny w przykościelnej kawiarence
„Pod Wieżą”.
Ach czegoż tam nie
było wielkanocne kurki i zające z siana, różnorakie pisanki, stroiki, wianuszki i inne
ozdoby. W kawiarence

zrobiło się naprawdę
przytulnie i bardzo kolorowo. Można też było posilić się wspaniałym bigosem, barszczem z uszkami, krokietami i cieszącym się
jak zwykle dużym powodzeniem ciastem.
A po sumie odbył się
konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jury w składzie
Halina Bakalarz, Anna
Stępniewska i Karolina

Smoleńska za najpiękniejszą uznało palmę
Oliwii Krakowskiej,
II miejsce zajęła palma
pani Marii Maruszczak, III Julii Hermanowicz, IV Marcina
Kani, a nagrody specjalne otrzymały Małgosia Michno i Amelka Pisarska. Nagrody
ufundował Ksiądz Proboszcz.
Karolina Smoleńska

Podsumowanie sesji zimowej FKD
W
sobotę
19.03.br.
filmem
„Ojciec Pio: pomiędzy
niebem, a ziemią” zakończyliśmy w Filmowym Klubie Dyskusyjnym zimową sesję naszych spotkań.
FKD rozpoczął swoją
działalność z inicjatywy księdza proboszcza
w dniu 05.12.ubr. filmem „Choć goni nas
czas”. W tym pierwszym spotkaniu wzięło
udział 13 osób, a więc
był to całkiem niezły
start. Jednak w późniejszych spotkaniach
z frekwencją działo się
różnie, raz mniej, raz
więcej, ale najliczniejsze seanse kilkakrotnie
zgromadziły po 15
osób. W sumie obyło
się 12 spotkań, w któ-

rych uczestniczyło 28
mieszkańców Polany,
niektórzy przyszli dwu
lub trzykrotnie, ale
znaczna cześć z nich
stała się stałymi sympatykami Klubu.
Każda projekcja stanowiła doskonałą podstawę do późniejszej,
przy herbacie lub kawie oraz ciasteczku,
dyskusji
zarówno
o samym filmie jaki
i na tematy w nim poruszone, a szczególnie
na te z którymi spotykamy się w naszym
codziennym
życiu.
Najburzliwsza dyskusja odbyła się po projekcji filmu „Bóg nie
umarł”, który bardzo
poruszył wszystkich.
Dodatkową
atrakcją
kilku spotkań oprócz

samych filmów była
prezentacja zdjęć i relacja
uczestników
z egzotycznych wypraw do Mongolii,
w Himalaje oraz daleką północ Europy na
spotkanie z zorzą polarną.
Pomimo zakończenia
sesji zimowej,
na
ostatnim
spotkaniu
uzgodniliśmy, że o ile
znajdzie się grupa osób
chętnych do jeszcze
kilku spotkań w okresie wiosennym chętnie
takie spotkanie zorganizuję.
Serdecznie
dziękuję
wszystkim sympatykom oraz zapraszam
na nasze spotkania
w
sesji
jesiennozimowej.
Bogdan Siedlecki
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Przy wielkanocnym stole
Modlitwa przed śniadaniem
Prowadzący: Zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja!
Wszyscy: Bogu niech będą dzięki, Alleluja!
Prowadzący: Z radością gromadzimy się dzisiaj w naszej wspólnocie rodzinnej, aby uroczyście świętować pamiątkę zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Życzę nam wszystkim tutaj obecnym, aby radość, miłość
i pokój zagościły w naszych sercach. Obyśmy też byli świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa w dzisiejszym świecie i umieli przekazywać innym wielkanocne orędzie: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał!”. Ogarnijmy myślą
i sercem wszystkich naszych krewnych oraz przyjaciół, żyjących i zmarłych.
Rozszerzmy nasze spojrzenie na cały świat i módlmy się tak, jak nas nauczył
Jezus Chrystus:
Wszyscy: Ojcze nasz…
Prowadzący: Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś
nam bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna; spraw, abyśmy
wraz z Nim mogli kiedyś zasiąść do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Każdy z uczestników częstuje się kawałkiem święconego jajka, które symbolizuje życie. Wszyscy składają sobie nawzajem życzenia, a następnie spożywają
wielkanocne śniadanie.
Modlitwa po śniadaniu
Prowadzący: Za ten posiłek, za wielkanocną radość i miłość, która nas zespala w tym szczególnym dniu, który nam przyniósł Zmartwychwstały Chrystus,
niech będzie uwielbiony Bóg, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Zapowiedzi
W sakramentalny związek małżeński pragnie wstąpić Marcin Wierciński syn Andrzeja i Bożeny Pawełkiewicz, zamieszkały w Polanie z Izabelą
Miętus córką Bogdana i Anny Banach zamieszkałą w Haczowie—zapowiedz
pierwsza.

W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Grażyna Borzęcka, Grażyna Pochyła, Irena Ścibor, Irena Łysyganicz.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.
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1.

W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który
jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan
i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą
chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

2.

Dziś Msza Święta o godz. 11.00.

3.

Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą
niedzielę. Składka z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na
utrzymanie katolickich uczelni i wydziałów teologicznych w naszym
kraju. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się
w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej
paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy
w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim
pozdrawiajmy. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć
w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn
uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Z racji oktawy w najbliższy
piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4.

Pragniemy podziękować wszystkim za przygotowanie naszego parafialnego kościoła do przeżywania tych najważniejszych świąt chrześcijańskich: za jego posprzątanie, przygotowanie dekoracji i liturgii
na czas Triduum Paschalnego oraz za czynny i żywy udział w liturgiach minionych dni. Niech Wam wszystkim dobry Bóg wynagrodzi
obfitością swojej łaski.

5.

Podczas paschalnej oktawy będziemy przeżywać czwartek przed
pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca.
W te dni zapraszamy do kościoła na wspólną modlitwę:
w czwartek w intencji powołań do służby Bożej, w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy
nasze i całego świata, w sobotę zapraszamy na różaniec fatimski.

6.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki do
Bożego Miłosierdzia, wspólnie koronkę będziemy odmawiać przed
Mszą Świętą.

7.

Ze słowami z wielkanocnej sekwencji: Wiemy żeś zmartwychwstał,
że ten cud prawdziwy i z Bożym błogosławieństwem i wielkanocnym
pozdrowieniem świętujmy w naszych rodzinach, razem z naszymi
bliskimi. Z wielkanocnym pozdrowieniem powróćmy do naszych
domów i pójdźmy z radosnym orędziem o zmartwychwstaniu Pana
Jezusa do szkół i miejsc pracy.
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