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Zbawcza miłość Boga

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Nigdy nie zrozumiemy ogromu i szaleństwa miłości
Boga. Tak przecież nie wypada, to nie przystoi. Bóg człowiekiem?! Choć w dobie humanizmu jesteśmy głęboko przeświadczeni o godności ludzkiej, to jednak zdajemy sobie sprawę,
że Bóg, który staje się człowiekiem, to za dużo, to poniżenie.
Choć przyzwyczailiśmy się do tej prawdy, to jednak wciąż wywołuje ona w nas sprzeciw, niezrozumienie czy zadziwienie,
jeśli tylko odważymy się nad nią zastanowić. Pięknie ujął to
Zbigniew Herbert w Rozmyślaniach Pana Cogito o odkupieniu:
nie wolno schodzić / nisko / bratać się krwią / nie powinien przysyłać syna / lepiej było królować / w barokowym pałacu
z marmurowych chmur / na tronie przerażenia / z berłem śmierci.
Wszechmogący Boże, Ty umiłowałeś nas miłością, której
nigdy nie zrozumiemy. Spraw, prosimy, abyśmy otworzyli się na
nią, pozwolili się jej przenikać i w Jezusie dotykali Twojej obecności wśród nas.

W tym numerze:
Warsztaty pisania ikon

2

Bałtów 2017

3

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Żeby coś znaleźć,
trzeba wiedzieć czego się szuka.”
ks. Jan Twardowski

Wśród Nas
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Polańskie warsztaty pisania ikon
Na przełomie maja
i czerwca w Polanie odbyły
się warsztaty malowaniapisania ikon. Całe przedsięwzięcie zawdzięczamy inicjatywie Koła Gospodyń Wiejskich z Polany, a realizację
(zaopatrzenie w materiały
plastyczne) Bibliotece przy
GOK-u w Czarnej. Spotkania
odbywały się w budynku
świetlicy wiejskiej, w pomieszczeniach
polańskiej
biblioteki. W tym miejscu
należą się podziękowania paniom: Urszuli PisarskiejPlezia i Beacie Bożętka.
Instruktorem i nauczycielem spotkań była pani Janina Krauze, miejscowa ma-

larka i ikonopisarka, posiadająca wspaniały warsztat tworzenia ikon, wypracowany
dzięki talentowi i długoletniej
praktyce. Każda z pań, biorących udział w warsztatach,
część namalowanych ikon
przeznacza na sprzedaż, a pozyskane fundusze mają zasilić
konto Rady Rodziców przy
szkole w Polanie.
Kołu Gospodyń Wiejskich, które wyszło właśnie
z taką inicjatywą pomocy
szkole, społeczność szkolna
– bardzo dziękuje!
Efektem warsztatów jest kilkanaście pięknych ikon.

Mieszkańców Polany oraz
gości, zapraszamy na wystawę ikon, połączoną z ew.
zakupem.
Ikony będą wystawione
w Cerkwi w Polanie
w dniach:
- 15.06. (czwartek) - Boże
Ciało (po procesji)
- 18.06. (niedziela) – godz.
9.00 - 14.00
Serdecznie zapraszamy!
Autorki ikon: Janina Krauze,
Agnieszka Oskorip, Beata
Bożętka, Maria Siedlecka,
Małgorzata Łysyganicz, Joanna
Cichacz,
Marcelina
Ostrowska, Ewa Konopka,
Hanna Myślińska.

Podczas pisania ikon
Ikona powstała w trakcie
warsztatów
Więcej zdjęć i informacji znajduje się na stronie głównej www.polana.9com.pl
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Wyjazd klasy II i III do Bałtowa
Bałtów to wieś w Polsce położona w województwie
świętokrzyskim. Znajduje się
ok. 12 km na północny
wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Charakterystyczne dla krajobrazu Bałtowa są
strome zbocza i wąwozy lessowe. Na bazie znalezionych
odcisków dinozaurów stworzono tu kompleks turystyczny do którego należą min.:
JuraPark, Muzeum Prehistoryczne,
Oceanarium
3D,
Zwierzyniec, park miniatur,
Sabathówka czyli wioska czarownic, park rozrywki i inne.
I właśnie do tego kompleksu
w Bałtowie 2 i 3 klasa szkoły
podstawowej wraz z wychowawczynią, mamami z klasy
3 oraz z p. Bogdanem
i ks. Proboszczem jako kierowcami wyruszyła o rannej
4.30 godzinie. Jechaliśmy ok.
5 godzin. Najpierw poszliśmy
do Oceanarium. Było tam bardzo ciekawie-prehistoryczne
ryby i rekin, który ku rozczarowaniu niektórych nie był
prawdziwy. To wszystko było
w 3D. Poznaliśmy też różne
dinozaury. Pani przewodnik
dużo nam o nich opowiedziała. W bałtowskim JuraParku
jest ich 150. Wszystkie naturalnej wielkości. Pani przewodnik pozwoliła niektóre
dotknąć, przytulić, połaskotać
i zrobić zdjęcie. Fajnie było

w Sabathówce – wiosce cza- filmu woda trysnęła nam na
rownic. Tylko się nie bójcie to twarze. Wyszliśmy mokrzy.
były przebrane panie! Wyko- No i w końcu park rozrywki!
naliśmy prace plastyczne ma- Jak moglibyśmy pojechać
lując płaskorzeźbę chatki na i nie skorzystać z nerwowych
kurzej nóżce, a następnie cze- atrakcji!!! Oczywiście nie
kało nas wiele zabaw i konku- wszystkie były aż tak nerworencji prowadzonych przez we ale niektóre /statek piracki
czarownice i czarowników! i karuzela/ i owszem. Na
Za dobrze wykonane zadania ciuchci, dmuchanej zjeżdżalotrzymywaliśmy
specjalne ni, tratwie czy trampolinie
„czarodziejskie”
pieczątki. wszyscy wspaniale się bawili.
W zwierzyńcu było extra! Wi- Po zakupie pamiątek wrócilidzieliśmy różne zwierzęta. śmy do domu.
Niektóre były bardzo śmieszTo była najlepsza i niezapone. Np. struś, który chciał nas
mniana wycieczka!
dziobnąć i osioł, który ryczał Serdecznie dziękujemy ks.
wniebogłosy gdy nas tylko Proboszczowi i p. Bogdanowi
zobaczył. Struś i kucyk two- Borzęckiemu za miły i bezrzyli niezłą parę bo kucyk go- pieczny transport!
nił strusia, a struś kucyka. Było to przezabawne, a oglądaliAmelia Pisarska, Małgosia
Michno, Emilia Caban.
śmy to wszystko ze School
Busa, którym jeździliśmy po
całym zwierzyńcu. Po atrakcyjnych
spotkaniach
ze zwierzętami przyszła kolej
na kino 5D.
Było niesamowicie!
Fotele się
ruszały, powietrze
dmuchało
nam
na
twarze,
W JuraParku
a na koniec

NAJŚWIĘTSZEJ
TRÓJCY
Rok A

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią
Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawę, że ile razy świadomie
i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę
Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj
człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym
bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na
chwałę Trójcy Świętej.

2.

W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast
i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój
dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu.
Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że
Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze
domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi
nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

3.

W Boże Ciało Msze Święte o godz. 8.00 i 11.00. Uroczysta procesja po naszej parafii wyruszy z kościoła po Mszy Świętej o godz.
11.00. O przygotowanie tradycyjnych ołtarzy na procesję prosimy
rodziny z Polana Ostre. Pierwszy ołtarz koło świetlicy, drugi przy
kapliczce koło P. Melanii, trzeci koło Państwa Kaniów, czwarty
przy Krzyżu Misyjnym. Proszę przygotować baldachim, figury procesyjne, feretrony i obrazy. Strażaków proszę o zabezpieczenie procesji.

4.

W procesji eucharystycznej wokół naszego kościoła będziemy podążali codziennie po Mszy św. przez całą tak zwaną oktawę Bożego
Ciała. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością czy lenistwem. Jak On pragnie być blisko nas, tak my przychodźmy jak
najczęściej do Niego.

Tygodnik parafii 5.
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie

Na przełomie maja i czerwca w Polanie odbyły się warsztaty pisania ikon. Efekty tych warsztatów będzie można zobaczyć podczas
wystawy ikon w Cerkwi w Polanie w dniach: 15.06. (czwartek) Boże Ciało (po procesji), 18.06. (niedziela) – godz. 9.00 - 14.00.
Wystawa będzie połączona z możliwością zakupu ikon. Serdecznie
zapraszamy mieszkańców Polany oraz wszystkich gości.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Antoni Kania, Antoni Myśliński, Jolanta Galica
Aneta Różańska, Aneta Karciarz, Aneta Borzęcka.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

