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Zawiedzione nadzieje

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Rozczarowani uczniowie mówią: A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela. Jezus zawiódł ich nadzieje. Nie wygnał Rzymian i nie przywrócił Izraelowi utraconej potęgi. Nie odnowił tego, co na skutek grzechu ludu
i jego przywódców popadło w ruinę. Czy jednak rzeczywiście? A może w swojej ślepocie ci, którzy oczekiwali doczesnego zbawienia, nie potrafili dostrzec, że Bóg nieskończenie przekroczył ich oczekiwania i odnowił wszystko to,
co na skutek grzechu pierwszych ludzi zostało zniszczone?
Zamiast przywracać królestwo Izraela, zawarł w sobie
wieczne przymierze pokoju, które już nigdy nie zostanie
złamane. Swoim zbawieniem ogarnął cały świat
i wszystkich ludzi, przywracając harmonię w sposób pełniejszy niż ten, który istniał na początku. Bóg stał się człowiekiem, wynosząc w ten sposób ludzi do komunii w samym Bogu. Czy taką odbudowę rzeczywistości można
uznać za zawiedzione nadzieje?
Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją. Pomóż nam
niestrudzenie ufać Tobie w momentach zwątpienia i rozczarowania.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Prawdziwa Miłość stawia ogromne
wymagania. Spotkać się z nią to wypalić
i zniszczyć swój egoizm.”
ks. Jan Twardowski
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości
płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Okres od
zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się
zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii.

2.

Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest Niedziela
Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny.

3.

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób
poświęcony Maryi. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na
Eucharystii o godz. 18.00, po której będziemy celebrowali tak ukochane
przez starszych i młodszych majowe nabożeństwo.

4.

Dzień 1 maja jest także Świętem Pracy. Naszymi modlitwami przez wstawiennictwo św. Józefa Rzemieślnika obejmiemy szczególnie osoby i rodziny borykające się z problemem bezrobocia i z dramatyczną sytuacją
materialną.

5.

We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag.

6.

W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi
Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Porządek
nabożeństw w naszym kościele będzie świąteczny 8.00 i 11.00. Uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.

7.

Nie zapominajmy też o przypadających w tym tygodniu pierwszym
czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca oraz o zmianie
tajemnic Żywego Różańca.

8.

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej wszystkich gości, życzymy
owocnego wypoczynku, regeneracji sił duchowych i fizycznych.

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.

W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Mariola Czuchry, Mariola Rzeszowska, Maria Krakowska,
Maria Myślińska, Maria Żmijewska, Jakub Stępniewski, Jakub Piotrowicz.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

