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Siła osobistego spotkania

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Myślę, że św. Tomasz może być doskonałym patronem dla wielu z nas. Trudno mu było uwierzyć w jakieś bajanie o zmartwychwstaniu. Był człowiekiem bardzo trzeźwo myślącym i wiedział, że jest to niemożliwe. Nikt nie był
go w stanie przekonać. Przecież na płaszczyźnie racjonalnej
nie da się tutaj nic udowodnić. A mimo wszystko w końcu
uwierzył. Przekonał go jednak nie jakiś teoretyczny wywód, a osobiste spotkanie z Jezusem. Do takiego spotkania
zaproszony jest każdy z nas. Świadectwo innych jest ważne, ale my wezwani jesteśmy do tego, abyśmy sami byli
świadkami, a świadczyć można jedynie o tym, co się samemu przeżyło, i o tym, kogo się osobiście spotkało.
Panie Jezu, pomóż nam spotykać Ciebie każdego
dnia, aby nasza wiara mogła pozostać żywa. Spraw także,
abyśmy wydając owoce tego spotkania, stali się wobec innych Twoimi świadkami.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Duszo w ciemnościach pogrążona,
nie rozpaczaj, nie wszystko jeszcze stracone,
wejdź w rozmowę z Bogiem swoim, który jest
miłością i miłosierdziem samym.”
Z Dzienniczka św. s. Faustyny
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty
Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie.

2.

W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi
w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia,
którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

3.

Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego
relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył
nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat
jesteśmy chrześcijanami.

4.

We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Świąteczną Eucharystię o godz. 18.00 połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy, także mieszkańcy miast, proszą o błogosławieństwo dla pracujących na roli
i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, by nikomu na świecie
nie brakowało chleba.

5.

Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia
Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest
jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień
Biblijny. Będzie to też Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

MAJÓWKA w POLANIE
30.04.2017 r. (niedziela); 9.00 - 14.00, świetlica wiejska w Polanie
W programie:
*kiermasz kwiatowy - sprzedaż sadzonek kwiatów, warzyw, drzewek, jabłek,
*sprzedaż wyrobów rękodzielniczych,
*zabawa „Ustrzel nagrodę”,
*bufet: pierogi własnej roboty, zupa gulaszowa, ciasta, kawa, herbata.
Od godz. 20:00 ZABAWA TANECZNA
cena biletu - 15 zł.
- dobrze zaopatrzony bufet.
Organizator: Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Wojciech Janiszek, Wojciech Zatwarnicki, Wojciech Borzęcki,
Wojciech Mantojfel, Wojciech Hermanowicz, Jerzy Lewandowski,
Grzegorz Borzęcki, Ks. Jarosław Wnuk, Katarzyna Mikrut.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

