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Bóg jest pomocą

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

25 września 2016 r.

Silny kontrast między bogactwem a nędzą oraz zabawą a cierpieniem zostaje zdominowany tą jedyną wartością, którą ma biedak, a nie ma jej bogacz. Jest to imię
Łazarz, które oznacza "Bóg jest pomocą". Bogacz nie ma
imienia ani w tym życiu, ani w wiecznym. Nawet gdy woła: Ojcze Abrahamie... patriarcha odpowiada: Synu... Bogacz pozostaje bezimienny, a w konsekwencji idzie w zapomnienie. Nie ma nic, co stanowiłoby o jego "ja". Imię
Łazarz natomiast wyraża bogactwo serca - wiarę, która
nawet w upodleniu zapewniała, że Bóg jest pomocą. Ona
sprawiła, iż nawet w najtrudniejszych sytuacjach można
było słuchać Mojżesza i Proroków. Dzięki niej aniołowie
zanieśli Łazarza na łono Abrahama.

Panie, Obrońco uciśnionych, w Tobie znajduje pomoc każdy, kto ufnie zwraca się do Ciebie. Wejrzyj na moją nędzę i wezwij mnie po imieniu, abym jako Twoje
dziecko przyszedł do Ciebie.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Przez modlitwę łatwo możemy otrzymać moc i wielkie błogosławieństwo Boże.”
św. Maksymilian Maria Kolbe
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Dobiega końca wrzesień. Powróciliśmy już do obowiązków związanych
z nowym rokiem szkolnym, do codziennych spraw po czasie wakacji
i urlopów. Pragniemy wszystkich zaprosić do aktywnego włączenia się
w życie naszej parafialnej wspólnoty. Zaangażujmy się w ich działalność. W środę po Mszy św. spotkanie chóru.
W miesiącu październiku będziemy obchodzić dziesięciolecie istnienia
Salezjańskiej Szkoły w Polanie.

W czwartek przypada święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela
i Rafała. Pamiętamy z lekcji religii, że poza światem widzialnym istnieje świat rzeczy niewidzialnych, świat duchowy. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi
towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce. Aniołów, których będziemy
wspominać w liturgii w najbliższy czwartek, nazywamy Archaniołami.
Najbliższa sobota będzie pierwszą sobotą października – miesiąca różańcowej modlitwy. W tym miesiącu będziemy spotykać się po wieczornej Eucharystii na nabożeństwach różańcowych.
W przyszłą niedzielę na Mszy Świętej będziemy prosić o dary Ducha
Świętego dla studentów i profesorów z racji rozpoczynającego się nowego roku akademickiego.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
27 IX – św. Wincenty à Paulo, prezbiter, który założył zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia, przyczyniając się tym samym do
lepszej formacji duchowieństwa i opieki nad ubogimi;
28 IX – św. Wacław, męczennik i główny patron Czech, jako czeski król
przykładem własnego życia utwierdzał wiarę chrześcijańską w swoim
kraju; został zamordowany na polecenie swojego młodszego brata Bolesława;
29 IX – święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał; ich imiona oznaczają odpowiednio: Michał − „któż jak Bóg”, Gabriel − „moc Boża”,
Rafał − „Bóg uzdrawia”;
30 IX – św. Hieronim, prezbiter i Doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy rozpropagowanie znajomości Pisma Świętego w Kościele przez
jego łacińskie tłumaczenie zwane Wulgatą;
1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka
misji.

W tym tygodniu imieniny obchodzą:

Michał Krakowski, Michał Tarnawski, Michał Rzeszowski,
Rafał Korżyk, Danuta Przybylska.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

