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Już cuchnie

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Ileż razy te słowa skierowane przez Martę do Jezusa
przy grobie Łazarza moglibyśmy odnieść do własnego życia. Często jesteśmy duchowymi trupami nie tylko przez
cztery dni, ale przez całe lata. Grób, którym jesteśmy,
w żadnym razie nie nadaje się do otwarcia. Zresztą najczęściej nie chcemy go otwierać, gdyż wiemy, że mogłoby się
to wiązać z ukazaniem naszej wewnętrznej zgnilizny. Pomimo tego Jezus przychodzi do nas, nie zważając na zatrważającą tajemnicę, którą skrywamy w swoim wnętrzu.
Choć zdarza się nam w porywach naszej niedojrzałej religijnej gorliwości wołać na wzór Tomasza: Chodźmy i my,
aby razem z Nim umrzeć!, to On nie chce naszej śmierci.
Przyszedł przecież po to, aby obdarzyć nas życiem, i może
to uczynić bez względu na to, jak bardzo zaawansowany
jest nasz duchowy rozkład.
Jezu Chryste, Ty, wskrzeszając zmarłych, ukazałeś
swoje panowanie nad śmiercią. Dotknij swoją łaską to, co
uśmierca nas od wewnątrz, i obdarz swoim życiem.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Jak ktoś może mówić, że wierzy
w Chrystusa, skoro nie czyni tego, co Chrystus
nakazuje.”
św. Cyprian

V NIEDZIELA
WIELKIEGO
POSTU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła
do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru
pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się
na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału
w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali.

2.

Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka –
św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.

3.

Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej.
Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu
każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie.

4.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej przed Mszą św.

5.

Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki
Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwiają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana.
Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które
będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego
do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

6.

Trwają Rekolekcje Wielkopostne. W dniu dzisiejszym Msze św. z nauką
ogólną o godz. 8.00 i 11.00, o godz. 17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W poniedziałek (03 kwietnia) wizytacja ks. Bp Stanisława Jamrozka, na Mszy św. o godz. 17.00 ks. Biskup udzieli Sakramentu
Bierzmowania. We wtorek (04 kwietnia) Msza św. o godz. 17.00 z nauką
ogólną a po niej parafialna Droga Krzyżowa, przejdziemy przez Hawaje.

7.

Od środy (05 kwietnia) Msze św. wieczorne o godz. 18:00.

8.

Dzisiaj można nabyć palmy i kartki wielkanocne ręcznie wykonane przez
uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły.

9.

W niedzielę 9 kwietnia br. w Świetlicy Wiejskiej w Polanie odbędzie się
kiermasz wielkanocny połączony z kiermaszem książek. Będzie można
nabyć ozdoby wielkanocne, domowe wypieki i potrawy oraz książki
m.in. dla dzieci, popularnonaukowe czy poradniki. Zespół Szkół Salezjańskich serdeczne zaprasza.

10.

7 kwietnia po Mszy św. o godz. 19:00 wyruszy z naszej parafii Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wszelkie informacje można znaleźć na plakatach i stronie internetowej. Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału
w tej formie wyznania naszej wiary.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Ryszard Torbiński, Ryszard Hermanowicz, Radosław Faran.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

