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Zaryzykować dla Boga

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Życie duchowe jest najwspanialszą przygodą, jakiej człowiek może doświadczyć. Poszukiwanie Boga jest
naszym powołaniem. Tylko wówczas, gdy spotkamy osobowego Boga, poczujemy się autentycznie spełnieni. Pasterze wyruszyli w drogę do Betlejem. Postąpili w ten
sposób wierni natchnieniom anioła. Pozwolili się oderwać
od swojej codzienności. Podjęli ryzyko, aby przeżyć coś
zupełnie innego – głębszego, coś, co nada ich życiu inny
wymiar. W Betlejem rzeczywiście spotkali Zbawiciela.
Do domu wracali, chwaląc i błogosławiąc Boga. Byli
szczęśliwi. Gdy Bóg cię wzywa, gdy daje ci impulsy do
pójścia za Nim, nie bój się zaryzykować i daj Mu się poprowadzić.
Panie, uzdolnij moje serce, abym umiał przyjąć
Twoją miłość. Mój umysł, aby poznał prawdę o Tobie.
Moją wolę, abym nie bał się ryzyka pójścia za Tobą.

W tym numerze:
Wigilia szkolna

2

Zaproszenie

3

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Gdzie można czuć się lepiej,
jak nie w gronie swojej rodziny.”
Jean-François Marmontel

Wśród Nas
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Wigilia szkolna w Polanie
Jak co roku o tej
porze (22 grudnia), nasza
szkoła obchodzi zwyczaj
wspólnego wieczerzowania, w oczekiwaniu na
święta Bożego Narodzenia. Jak każe obyczaj,
wspólnie podzieliliśmy
się opłatkiem, składając
sobie przy tym życzenia,
śpiewaliśmy kolędy i posilaliśmy się ciastami,
wczuwając się już w atmosferę nadchodzących
świąt. A skojarzenia ze
świętami były widoczne,
gdy poszczególne klasy

chórem śpiewały kolędy
prześcigając się między
sobą w ładniejszym i donioślejszym wykonaniu.
Tak więc kolędowanie
przerodziło się w konkurs, co tylko dodawało
uczniom animuszu do
dalszego śpiewania. Kolęda
goniła
kolędę,
a uczniowie z zapałem
proponowali kolejne, co
zdawało się nie mieć
końca. Oby takie świętowanie – przepełnione
życzliwością, radością
i rodzinną atmosferą -

zagościło w naszych domach. Z pewnością, takie wigilijne spotkania
bardziej jednoczą naszą
szkolną społeczność, pozwalają nam na bliższe
poznanie siebie nawzajem i umacniają relacje
między uczniami i nauczycielami. Jednak nic
nie trwa wiecznie, także
w świetnych humorach
opuściliśmy teren szkoły,
aby rozpocząć przerwę
świąteczną.
Radosław Pasławski

Uroczystość Objawienia Pański
Jakie dary ty wraz z Królami złożysz Panu?
Naturalnie, jeśli chcesz,
aby On tak na ciebie
spojrzał, jak spojrzał na
Magów, złóż Mu podobne dary: złoto pochwały,
kadzidło modlitwy, mirrę
umartwienia. Jeżeli zaś
jeszcze nie zebrałeś najcenniejszych
bogactw
weź się do dzieła, aby je
zebrać. W znoszeniu
cierpienia naśladuj cierpiącego
Chrystusa,
w modlitwie Najwyższe-

go Kapłana, w cierpliwości najbardziej doświadczonego przeciwnościami Człowieka. Wreszcie
jeżeli masz chęć, posłuchaj św. Grzegorza, który
nas napomina, abyśmy
narodzonemu Panu ofiarowali złoto, uznając Go
wszędzie, we wszystkim
za Króla, abyśmy ofiarowali Mu kadzidło, wierząc, że Ten, który objawił się w czasie, jako
Bóg istnieje odwiecznie,
abyśmy ofiarowali mirrę,
mówiąc przez to, że Ten

w którego wierzymy, jakkolwiek w swoim Bóstwie nie podlegał cierpieniom, to jednak w naszym ciele był także
śmiertelny.
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Uroczystość Trzech Króli w Polanie
06.01.2017 r.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców
Polany na uroczystości Trzech Króli.
Program uroczystości:
- godz. 10:30 – zbiórka przed świetlicą wiejską w Polanie
wraz z Trzema Królami,
- godz. 10:45 – przemarsz orszaku królewskiego do kościoła
- godz. 11:00 - Msza święta.
Zachęcamy i bardzo prosimy dzieci, młodzież i dorosłych
do przebrania się w postacie: Maryi, Józefa, pastuszków,
aniołów, aby orszak królewski był liczny i barwny.
Organizatorzy: Księża Salezjanie i komitet organizacyjny.
Zapraszamy!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ
RODZICIELKI
MARYI
Rok A

1.

W pierwszy dzień nowego roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok
Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła,
zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod
swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa,
przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się
nie dzieje.

2.

Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego
daru Kościoła.

3.

W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego,
w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że
Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze
Święte o godz. 8.00 i 11.00. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na
drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców
ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat.
Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary
wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na
nie oczekują.

4.

W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny
Dzień Dzieci, dlatego do puszek tego dnia będą zbierane ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny.

5.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania
kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy
o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W sobotę
prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem.

6.

U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy
się na Bożą miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i
stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten
sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń,
aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej
Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co
posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi.
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