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Potrzeba miłości

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Żeby poznać Jezusa, trzeba Go pokochać. Nie
wystarczy wziąć do ręki jedną z wielu biografii Mistrza z Nazaretu. Na niewiele się zda przeczytanie
wszystkich czterech Ewangelii. To za mało, by Go
prawdziwie poznać. Do tego potrzebna jest miłość,
która otwiera na spotkanie z Bogiem. Podobnie nie
wolno głosić prawdy o Nim w oderwaniu od miłości.
Jak zauważa jeden ze współczesnych teologów, nawet
nie wypadałoby Go głosić innym ludziom, gdybyśmy
Go nie kochali. Czy nie dlatego niektórzy nie umieją
mówić o Nim nawet swoim dzieciom?
Boże, poślij do mnie Ducha Świętego. Niech On
rozpala moje serce żarliwą miłością, rozświetla mój
umysł światłem prawdy i dodaje mocy w odważnym
głoszeniu Chrystusa.

W tym numerze:
Orszak i jasełka w Polanie
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku,
odwagi i pracy.”
Honoriusz Balzak
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Orszak Trzech Króli i Jasełka w Polanie
06.01. w Święto
Trzech Króli, mieszkańcy
Polany, jak co roku, zebrali się w kościele, aby
uczestniczyć we Mszy
Świętej. Tuż przed Mszą,
do naszej wsi przybyli
Trzej Królowie z dalekiego wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar.
Razem z zebranymi
stworzyli piękny orszak w
kierunku kościoła, aby zaszczycić swą obecnością
Eucharystię. Po uroczystościach udali się do
świetlicy wiejskiej, i tu
wzięli udział w Jasełkach
Polańskich. Występ został
przygotowany przez społeczność szkoły w Polanie: uczniów, nauczycieli
i rodziców. Scenariusz
przedstawienia autorstwa
Pani Dominiki Podstawskiej, przybliżył nam postaci i wydarzenia z przed
2 tys. lat. Była więc Maryja i Józef, liczni aniołowie oraz pastuszkowie,
a także Trzej Królowie.
Scenki przeplatał piękny
śpiew kolęd, solo przez
Maryję i Józefa oraz liczny chór anielski. Do kolęd
przygrywali na gitarach,
ukulele i akordeonie pani

Asia Cichacz, Zosia My- manowicz, Mateusz Ciślińska, panowie Marek chacz, Przemek ŁysygaFaran i Bogdan Borzęcki. nicz, Oliwer Pałka, Robert Morąg, Ernest KraPo
przedstawieniu,
kowski; scenariusz – p.
Proboszcz Polany – ks.
Dominika
Podstawska;
Stanisław Gołyźniak, złodekoracja - p. Hanna
żył wszystkim zebranym
Myślińska;
narratorgorące życzenia nowoSebastian
Koncewicz;
roczne, a organizatorom
akompaniament - p. A.
uroczystości, podziękował
Cichacz, Z. Myślińska, p.
za podtrzymanie cennej
B. Borzęcki, p. M. Faran;
tradycji Jasełek i wspólne
oświetlenie - Asia Stępświętowanie, tak ważne
niewska.
dla życia całej parafii. Na
zakończenie wszyscy podzielili się opłatkiem,
Bóg zapłać!
składając sobie nawzajem
serdeczne życzenia.
Hanna Myślińska

Podziękowania należą
się wszystkim, którzy
stworzyli to piękne widowisko:
Królowie – p. Władek
Wierciński, p. Tadeusz
Michno, p. Arek Krakowski
Maryja – Kinga Borzęcka, Józef – Wojtek Hermanowicz, chór anielski
– Julia Hermanowicz, Ola
Oskorip, Paweł Kania,
Roksana Tarnawska, Małgosia Michno, Amelka Pisarska, Emilka Caban; pastuszkowie – Marek Her-
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok B

1.

Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto
Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi
najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić
się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

2.

Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za
migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza
granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.

3.

We wtorek spotkanie z Pismem św. o godz. 17.30.

4.

Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan.

5.

W Piątek zapraszamy klasę szóstą na Msze św. i spotkanie
formacyjne przygotowujące do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

6.

Kolędowanie Chóru Parafialnego odbędzie się:

Sobota 13.01od godz. 14 – od Pana Cichonia do Pani Uli Froń.
Niedziela 14.01 od godz. 15.00 - od Państwa Ziębów do Państwa
Podstawskich
Sobota 20.01. od godz. 14.00 – Osada, Hawaje i centrum wsi.
Ofiary złożone z okazji kolędowania zostaną przeznaczone na
ogrzewanie kościoła.
Wśród Nas
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Mariusz Torbiński,
Sebastian Gałek.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

