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Matczyne łzy

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Obecność Jezusa na pogrzebie młodzieńca z Nain
ukazuje Go jako prawdziwego Człowieka i prawdziwego
Boga. On, jako człowiek, współczuje wdowie chowającej
swojego jedynaka: ulitował się nad nią, a dokładnie
"wzruszył się głęboko". Matczyne łzy poruszyły do głębi
Jezusa. Nie oczekuje On od tej kobiety ani prośby o cud,
ani wyznania wiary. Wystarczyły łzy, aby okazać jej miłosierdzie. Być może widział w nich zapowiedź łez swojej
Matki, gdy będzie pod krzyżem. W obliczu matczynego
dramatu On, jako prawdziwy Bóg, wypowiada słowo,
które ma moc. Wbrew ludzkim pozorom ostatnie słowo
nie należy do śmierci, lecz do Boga. On jest naszym Zbawicielem, a śmiercią śmierci - życie wieczne, którego
nam udziela.
Chryste, Zbawicielu, Ty litujesz się na widok naszej niedoli. Weź mnie za rękę i spraw, abym obudził się
z mej duchowej śmierci i głosił radość życia, której tylko
Ty udzielasz człowiekowi.

W tym numerze:
Dzień Matki w Polanie
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący
Pana i pamiętajcie o Jego świętości.”
Ps 30, 5
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Dzień Matki w Polanie
Słowo
matka
niesie ze sobą dobroć,
miłość i słodycz – tymi
słowami ks. dyrektor
Jarosław Wnuk nawiązał do aktualnie obchodzonego święta – Dnia
Matki - podczas wspólnej Mszy św, którą tego
dnia - 25 maja – odprawił. W swoim kazaniu
ks. dyrektor dał do zrozumienia
wszystkim
zebranym, że zamiast
raz do roku, w to święto, obdarowywać matki
prezentami,
powinniśmy czynić to na okrągło. Powinniśmy też
upodobnić się do Wspomożycielki, która jest
wzorem matki. Z kolei,
w procesji z darami do
ołtarza uczniowie naszej szkoły wnieśli
Chleb i Wino, własnoręcznie zrobione laurki
i domek dla ptaków. Te
prace są wyrazem ich
wdzięczności dla matek
i ptaków. Tuż po mszy
przenieśliśmy się na
dalsze świętowanie do
świetlicy
wiejskiej,
gdzie przy suto zastawionych stołach obejrzeliśmy m. in. występy
naszych uczniów. I tak,
uczniowie kl. II SP
w swoich wierszach
wychwalali swoje ma-

my recytując, że Dziś
jest wesoły dzień, Moja
mama jest uśmiechnięta
od ucha do ucha, Kiedy
(ona) się uśmiecha, ich
serce się raduje. A jako
podsumowanie, zaśpiewali razem piosenkę w
języku polskim do
utworu Elvisa Presleya
– Love me tender – dedykując ją swoim mamom. Niekiedy niestety
jednak bywa, że co niektórzy nie słuchają swoich mam, co w humorystycznym skeczu przedstawił Sebastian Koncewicz z kl. I gimnazjum,
który słucha tylko mamy, gdy ona go woła na
obiad. Z tego występu
powinniśmy wszyscy
wyciągnąć odpowiednie
wnioski czyli, że powinniśmy słuchać naszych mam częściej,
gdyż ich ofiarność, poświęcenie
i
wkład
w nasze wychowanie
i opiekę bywa na wagę
złota. W dalszej części
programu pięć mam
wraz ze swoimi dziećmi
wzięło udział w konkursie sprawdzającym stopień znajomości zainteresowań, upodobań, czy
nawyków swoich pociech, odpowiadając m.
in. na pytania, Którą

porę roku lubi ich pociecha, Jak spędza wolny czas, Czy rozmawia
przez sen, a odpowiedzi
były niekiedy zaskakujące.
Ostatecznie,
pierwsze miejsce w tym
konkursie zajęła p. Bożena
Fundakowska
z córka Jowitą w parze,
na drugim miejscu uplasowała się p. Barbara
Michno z córką Małgosią, a na trzecim miejscu znalazła się p. Dominika
Podstawska
z synem Kacprem.
Z kolei, znajomość upodobań czy umiejętności
swoich mam przedstawili sami uczniowie,
czasami w nieco humorystyczny
sposób,
w specjalnie na tę okazje nakręconym filmie,
z którego dowiedzieliśmy się m. in. że ulubionym serialem niektórych mam jest Wspaniałe stulecie, czy popisowym daniem – zupka
chińska. Następnie, mogliśmy się przekonać,
że niektórzy nasi uczniowie są muzycznie
uzdolnieni, gdy słuchaliśmy popisowej gry na
keyboardzie w wykonaniu Małgosi Michno
z kl. II SP, mając na
uwadze, że wielcy mi-
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strzowie muzyki klasycznej także zaczynali
swoje występy w młodym wieku. Także Wojtek Hermanowicz i Wiktoria Borzęcka z kl. I
gimnazjum
wystąpili
dla swoich mam śpiewając po polsku adaptację utworu Leonarda
Cohena – Hallelujah.
Na zakończenie, każdy
zgromadzony na świetlicy mógł podziękować

swoim mamom za trud
wychowania we wspólnym śpiewie życząc sto
lat. Tuż po tym, ks. dyrektor
podziękował
wszystkim za organizację tego święta, a podziękowania należą się
ks. Damianowi Kempa
za całościową organizację, rodzicom uczniów
za przygotowanie części
kulinarnej, p. Małgorzacie Kostańskiej za deko-
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racje sceny, nauczycielom za przygotowanie
uczniów do występów,
p. Markowi Faran za
akompaniament gitarowy oraz p. Annie Stępniewskiej za przygotowanie filmu.

Procesja z darami podczas Mszy św.

Mamy oraz ich pociechy
w trakcie konkursu

Radosław Pasławski

Konferansjerzy
oraz uczniowie klasy II

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
X NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok C

1.

„Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” –
tak komentowano fakt wskrzeszenia młodzieńca z Nain czy inne cuda
dokonywane przez Pana Jezusa. Dziś również Pan Jezus chce przychodzić do nas ze swoją uzdrawiającą mocą i łaską. Czyni to przede
wszystkim przez sakramenty, zwłaszcza w Eucharystii, kiedy staje się
dla nas pokarmem na życie wieczne. Pozwólmy Panu Bogu działać
w nas i przez nas. Korzystajmy z Jego darów jak najowocniej i jak najczęściej. Dlatego zachęcamy do udziału we Mszach Świętych również
w dni powszednie. Sprawujemy je o godz. 18.00.

2.

Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień
Dziękczynienia. Podziękujmy Panu Bogu za Jego niepojętą i nieskończoną miłość, za dar Jego wcielenia i odkupienia. W to dziękczynienie
włączajmy sprawy osobiste, dotyczące naszej parafialnej wspólnoty, ale
i całego narodu. Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę,
za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości
i solidarności. Temu dniowi towarzyszy również zbiórka pieniężna na
świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich.
Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

3.

Rozpoczęliśmy czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Każdego wieczoru po Mszy św. wspólnie śpiewamy litanię do
Bożego Serca. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.

4.

Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne
w Przemyślu i Krakowie.

5.

Zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy św. o godz. 11.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VI – św. Jadwiga, królowa, której życie można podsumować słowami
zaczerpniętymi z kroniki Jana Długosza: „Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że
wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości”;
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10 VI – bł. Bogumił, biskup; jego imię oznacza „miły Bogu”, a jego życie
stanowi potwierdzenie tego – najpierw gorliwy pasterz i misjonarz,
a potem pustelnik i człowiek wielkiej modlitwy;
11 VI – św. Barnaba, Apostoł; Dzieje Apostolskie charakteryzują go jako
„człowieka dobrego i pełnego Ducha Świętego i wiary”.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Norbert Dziubeła, Małgorzata Majewska, Małgorzata Łysyganicz.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

