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Zaproszeni do królestwa

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Często całymi latami błądzimy po duchowych bezdrożach, zapominając o tym, czym jest zjednoczenie ze stadem
i Pasterzem. Nie znamy już nawet Jego głosu. Smak źródlanej
wody i odżywczego pokarmu zatarł się już całkiem w naszej pamięci. On jednak nie przestaje nas szukać i troszczyć się o nas.
Wysyła swoich posłańców na nasze zagmatwane drogi, wzywając nas do powrotu. On widzi nasze osamotnienie, zagubienie
i udrękę. Gdybyśmy tylko zechcieli dać się odnaleźć... On czeka
na nas i pragnie obdarzyć nas życiem. Nigdy nie jest za późno,
aby powrócić. Choć droga, którą będziemy musieli pokonać,
może być trudna, to On nas na niej nie zostawi. Każdy z nas zaproszony jest do tego, aby wejść do królestwa niebieskiego. Ono
jest naszą ojczyzną. Niech Jego głos nas do niego prowadzi.
Jezu Chryste, Dobry Pasterzu, daj nam siłę, abyśmy powrócili do Ciebie z bezdroży naszego życia. Niech wszystko to,
co nas od Ciebie oddziela, przestanie być przeszkodą na drodze
powrotu do Ciebie.
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Piątka poznańska cz.1

3

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Zło jest krzykliwe i widoczne.
Dobro przypomina okruch chleba na pustyni jest niepozorne i niewidoczne.”
ks. Jan Twardowski
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Wycieczka kl. V SP
Ciężka praca włożona
w całoroczną naukę w szkole
często jest nagradzana poprzez organizowanie wycieczek klasowych. Nie inaczej
było w naszej szkole, gdy
2 czerwca wyruszyliśmy,
w liczbie siedmiu uczniów,
na czterodniową wycieczkę
do Krakowa i okolic. Czekało
na nas wiele atrakcji, a pierwszą z nich była Miniaturowa
wieś w Lipinach k/Pilzna,
gdzie poprzez tamtejszego
przewodnika ukazane były
postaci z bajek oraz życie
i obyczaje ludzi setki lat temu
na podstawie powieści Władysława Reymonta Chłopi
w miniaturze. Także, mieliśmy okazje przenieść się nieco w czasie i w krainę bajek –
słowem byliśmy jakby w innym świecie. W drodze do
Krakowa zawitaliśmy do Parku Wodnego w Tarnowie,
gdzie
na
zjeżdżalniach,
w sztucznej rzece, jacuzzi,
czy w sztucznej fali zakosztowaliśmy wodnego szaleństwa. Następnie udaliśmy się
do Salezjańskiego Centrum
Wychowania i Duszpasterstwa Młodzieży w Krakowie,
które było naszą bazą noclegową. Kolejny dzień zaczęliśmy wcześnie rano, gdyż wyjazd do Parku rozrywki Energylandia w Zatorze ekscytował wszystkich i zniecierpliwieni nie mogliśmy spać.
Dziesięć godzin tam spędzone, na karuzelach, roller coa-

ster' ach, czy w parku wodnym, nie wystarczyło, żebyśmy mogli powiedzieć sobie:
Dość na dzisiaj!, ale cóż, nastał wieczór i park należało
zamknąć. Na odmianę, trzeciego dnia przenieśliśmy się
do Ojcowskiego Parku Narodowego, aby na łonie natury,
podróżując po szlakach podziwiać wiejskie krajobrazy
w postaci ostańców, krasowych jarów znajdujących się
w Dolinie Prądnika, czy Grotę Łokietka, która cieszy się
tak wielkim zainteresowaniem, że zwiedzanie jej musieliśmy odbyć wśród tłumu
ciekawskich turystów. Z kolei, ruiny Zamku Kazimierzowskiego
w
Ojcowie
wzniesionego na szczycie góry, który był ostatnim punktem naszego pobytu na górskim szlaku, pozwoliły nam
obejrzeć malowniczą panoramę Ojcowa i okolic, które
mieliśmy jak na dłoni. Ten
wielogodzinny spacer nie
zniechęcił nas do wędrówek
krajoznawczych, gdyż chwilę
potem udaliśmy na spacer
wzdłuż Wisły, aby dotrzeć do
Zamku Królewskiego na Wawelu, który przyciągnął nas
swoją wielkością i majestatem. Ostatni dzień naszej wycieczki postanowiliśmy przeznaczyć na poznanie Krakowa od środka, przemierzając
jego rynek główny, który jest
największym placem Krakowa, wraz z jego magnesami:

Kościołem Mariackim i wieżą
ratuszową. Mnogość atrakcji,
które mogliśmy tu zastać, jak
np. hejnał z wieży mariackiej
grany co godzinę, czy odsłonięcie ołtarza Wita Stwosza
w Bazylice Mariackiej, u niejednego na długo pozostaną
w pamięci. Po tych kulturalnych i religijnych doznaniach, czekało nas jeszcze
jedno, trochę ekstremalne –
park linowy w Wieliczce,
który był ostatnim punktem
naszej wycieczki, a którego
pokonanie było dla naszych
uczniów niemałym wyzwaniem i zadaniem, które zaliczyli pozytywnie. Wrażenia
z wycieczki były na plus, co
widać było w drodze powrotnej do Polany, gdy słychać
było jeszcze radosne śpiewy
uczniów w busie, co też
świadczy o ich entuzjazmie
i pogodzie ducha.
Szczególne podziękowania należą się ks. proboszczowi Stanisławowi Gołyźniakowi za transport podczas
całej wycieczki.

Radosław Pasławski
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O pięciu takich… Poznańska piątka męczenników
W Dreźnie, 24.08.
1942 r., o godz. 20.30 dla pięciu młodych ludzi z Poznania, po niemal dwuletniej tułaczce po niemieckich więzieniach, kończy się czas
ziemskiego życia. Zostali
oskarżeni o zdradę stanu młodzi Polacy zdrajcami
Trzeciej Rzeszy. Oni jednak
nikogo nie zdradzili. Uwięziono ich, ponieważ byli centralnymi postaciami w salezjańskim oratorium na Wronieckiej w Poznaniu, byli liderami katolickiej młodzieży.
W więzieniu zachowali spokój i niespotykaną pogodę
ducha.
Jan
Paweł
II
13.06.1999 r. ogłosił tych pięciu młodych ludzi błogosławionymi Kościoła.
Poniżej zamieszczamy listy
(pierwszej dwójki), które napisali na kilkanaście minut
przed zgilotynowaniem. To
listy niezwykłe, świadectwa
wiary, która jest pełna nadziei
- również w sytuacjach z pozoru przeczących jakiejkolwiek nadziei.
Błogosławiony Czesław Jóźwiak (1919-1942)
Moi Najdrożsi Rodzice, Janko, Bracie Adzio, Józef
Właśnie dzisiaj, tj. 24,
w dzień Maryi Wspomożycielki otrzymałem Wasze listy,
przychodzi mi rozstać się
z tym światem. Powiadam
Wam, moi drodzy, że z taką
radością schodzę z tego świa-

ta, więcej aniżeli miałbym
być ułaskawionym. Wiem, że
Maryja Wspomożyciela Wiernych, którą całe życie czciłem, wyjedna mi przebaczenie
u Jezusa. Przed chwilą wyspowiadałem się i zaraz
przyjmę Komunię świętą do
swego serca. Ksiądz będzie
mi błogosławił przy egzekucji. Poza tym mamy tę wielką
radość, że możemy się przed
śmiercią wszyscy widzieć.
Wszyscy koledzy jesteśmy
w jednej celi. Jest 7.45 wieczorem, o godz. 8.30, tj. pół
do dziewiątej zejdę z tego
świata. Proszę Was tylko, nie
płaczcie, nie rozpaczajcie, nie
przejmujcie się. Bóg tak
chciał. Szczególnie zwracam
się to Ciebie, Matusiu Kochaną ofiaruj swój ból Matce
Bolesnej, a Ona ukoi Twe
zbolałe serce. Proszę Was
bardzo, jeżeli w czym Was
obraziłem, odpuśćcie mej duszy. Ja będę się za Was modlił
do Boga o błogosławieństwo
i o to, abyśmy kiedyś razem
mogli zobaczyć się w niebie.
Tutaj składam pocałunki dla
każdego z Was. Do zobaczenia w niebie Wasz syn i brat
Czesław
Drezno, 24 VIII 1942 r.
Błogosławiony Edward
Kaźmierski (1919-1942)

łem, za który Wam serdecznie
dziękuję i który bardzo mnie
ucieszył, że pogodziliście się
z wolą Bożą. O, dziękujcie
Najłaskawszemu Zbawcy, że
nie wziął nas nieprzygotowanych z tego świata, lecz po
pokucie, zaopatrzonych Ciałem Jezusa w Dzień Maryi
Wspomożenia
Wiernych.
O, dziękujcie Bogu za Jego
niepojęte miłosierdzie. Dał mi
spokój. Pogodzony z Jego
Przenajświętszą Wolą schodzę za chwilę z tego świata.
Wszak On tak dobry, przebaczy nam.
Błagam Was, tylko nie płaczcie, bo każdy Wasz płacz nic
mi nie pomoże; raczej do Boga módlcie się o spokój mej
duszy. Kochany Heniu, przebacz wszystko. Dziękuję Ci za
wszystko. Niech Tobie Bóg
błogosławi i nagrodzi w opiece i pocieszeniu mej drogiej
Matusi. Żegnam wszystkich
krewnych, znajomych, kolegów - do zobaczenia w niebie
- i proszę o modlitwę.
Bóg tak chciał. Niech Was
wszystkich ma w swojej opiece Dobry Bóg, Matka Jego
Najświętsza, św. Józef, św.
Jan Bosko. Do upragnionego
zobaczenie w niebie.
Wasz kochający syn i brat
Edek Zostańcie z Bogiem!
cdn

Drezno, 24 VIII 1942 r.
Moja Najukochańsza Mamusiu i najmilsze siostry!
Pożegnalny Wasz list odebra-
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.

Minęła połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy się, na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego?

2.

W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po procesji błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków i ziół. W tym dniu
ks. Jarosław Wnuk i ks. Damian Kempa będą obchodzić jubileusz
25 lecia kapłaństwa. Zapraszam wszystkich parafian na te uroczystości.

3.

W tym tygodniu, w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii o godz. 18.00 będziemy gorąco prosić,
aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego oraz o święte życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym.

4.

W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi
modlitwami obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny.

5.

W sobotę, 24 czerwca, przypada kolejna uroczystość – Narodzenie
św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był gotów oddać za nią życie. Ciesząc się narodzinami św. Jana Chrzciciela, warto pomyśleć nad swoim życiem,
nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez
nas wiarą, z praktykowaną pobożnością.

6.

Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam
dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło
dobre owoce, aby było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale
i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech
nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Msza św. na
zakończenie roku szkolnego w piątek o godz. 8.00, po Mszy św.
rozdanie świadectw na świetlicy wiejskiej.
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