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«In resurrectione tua, Christe,
caeli et terra laetentur»

Ze zmartwychwstania Twego, Chryste,
niech niebo i ziemia się radują!

Tak, bracia, Pascha jest prawdziwym
zbawieniem ludzkości!
Gdyby Chrystus  Baranek Boży 
nie przelał swej Krwi za nas,
nie mielibyśmy żadnej nadziei,
a przeznaczeniem naszym i całego świata
nieuchronnie byłaby śmierć.
Benedykt XVI

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składamy serdeczne życzenia,
niech blask prawdy
o zmartwychwstaniu Bożego Syna
rozświetla wszelkie mroki codzienności,
a wiara w nowe życie napełnia serca
radością i pokojem!

Szczęść Boże!

Salezjanie z Polany

Tak, Chrystus zmartwychwstał,
a wraz z Nim zmartwychwstała
nasza nadzieja. Alleluja!

Polana, Wielkanoc 2012
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OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
IEDZIELA WIELKAOCA
1. Dziś Msza Święta jeszcze o godz. 11.00.
2. Jutro – w drugi dzień świąt i w najbliższe niedziele Msze Święte o godzinie 8.00 i 11.00.
Składka jutrzejsza przeznaczona jest tradycyjnie na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego i naszego diecezjalnego seminarium duchownego.
3. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do ubogacenia nabożeństw
wielkopostnych oraz wszystkim którzy przygotowali dekorację Ciemnicy, Grobu Pańskiego
i kościoła na Wielki Tydzień a także Wielkanoc. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się
w przeprowadzenie liturgii Wielkiego Tygodnia.
4. Od wtorku Msza św. wieczorna o godz. 18.00.
5. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Przeżywamy Dzień
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
6. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne „Bóg zapłać” Paniom; Zięba Aleksandrze
i Tarnawskiej Bożenie. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie; Majewską Małgorzatę i Dyrda
Anastazję.
ks. Jan Twardowski
Kilka myśli na Wielkanoc

O Ś WI C I E
Ile to razy budzimy się niechętni, niewyspani, od razu w kiepskim humorze, od razu do niczego —
i patrzymy na zegarek z gniewem.
W niedzielny poranek, w dniu Zmartwychwstania Pańskiego, kobiety wcześnie wybiegły do miasta i spotkały
się z Panem Jezusem na samym progu dnia. Zapomniały o swoich kłopotach, swoim niewyspaniu, o swoim
zmęczeniu.
Myślę, że nasza poranna modlitwa ma być takim biegiem w kierunku Pana Jezusa.
Warto zastanowić się, co robimy z modlitwy, która ma być powitaniem Jezusa, powiedzeniem Mu: „Dzień
dobry!”. I to nie tylko na Wielkanoc, kiedy baranek wielkanocny macha na wiwat chorągiewką, ale i wtedy,
kiedy przyjdą szare dni. Mamy spotykać się z Jezusem na samym brzegu dnia.
Chwała Tobie Panie na wieki!

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą
Radosław Faran, Justyna Szczygieł.
Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 18:00.
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