TYGODIK PARAFII

pw. PRZEMIEIEIA PAŃSKIEGO W POLAIE
ROK XIX 2011 R 30 (630)

2 4 lip ca 2 011 r.
XVII IEDZIELA ZWYKŁA
rok A

Czytania z niedzieli

- 1 Krl 3, 5. 7–12,
- Ps 119, 57 i 72. 76–77. 127–130,
- Rz 8, 28–30,
- Mt 11, 25,
- Mt 13, 44-52.

W tym wydaniu:

V Piknik rodzinny
„ W zdrowym ciele zdrowe serce”
Polana 30. 07. 2011 r.

Ewangelia w moim życiu
Upadłem, by zrozumieć
Gdybym umiał Panie
być wierny raz danemu słowu
przecież obiecałem że umrę z Tobą
zapewniałem
że nigdy to na Ciebie nie przyjdzie
nie zaprę się Ciebie
myślałem że wiara moja jak skała
i że sam sobie wystarczę
by budować Twój Kościół
Zapomniałem
o glinianych naczyniach Twojej łaski
o perle która ukryta w ziemi
sama się nie znajdzie
Upadłem by zrozumieć
że moc w słabości się doskonali

Gdybym umiał być wierny raz danemu słowu.
Ile już razy obiecywałem Ci, Panie, że nie upadnę; że
będę od grzechu uciekał; że przylgnę do Twojej łaski.
A sam widzisz, jak moje życie wygląda. Nie chcę
szukać perły Twojego królestwa. Nie chcę czasem

nawet rozmawiać z Tobą.
– Pokazuję ci dzisiaj los tych, którzy wybierają życie
beze Mnie. – Ja chcę z Tobą żyć, tylko czasem tak
trudno podnieść się z kolejnego upadku. – Ja jestem
obok ciebie i nie przeraża Mnie twoja niemoc
i słabość. Podpowiadam ci dzisiaj, byś szukał mądrości
jak Salomon i prosił Mnie o serce mądre i rozsądne.
Chcę, żebyś był święty i w ten sposób zdobył Moje
królestwo – drogocenną perłę, której twoje serce
pragnie. – Chcę żyć prawdziwą miłością, nie szukać
siebie samego, ale spalać swoje życie w służbie Tobie
i człowiekowi. Pragnę rzucać ogień miłości na ziemię,
jak robił to bł. Jan Paweł II. Ze skarbca Bożej Miłości
wydobywał cenne perły Twojej łaski: Twoje mądre
Słowo, cierpienie, jako wyraz Twojego zaufania,
i miłość, która swego nie szukała. Chcę prosić Ducha
Świętego, by pomagał mi szukać perły – skarbu Twojej
Miłości. By wzbudzał we mnie „tęsknotę za pełnym
i ostatecznym życiem z Tobą, Panie”– jak uczył bł. Jan
Paweł II – życiem w Bożym królestwie. Pragnę
„uwielbiać miłość”, Twoją Miłość, gdziekolwiek by
przebywała.

„ Racz więc dać Twem u słudze serce pełn e ro zsądku. . . ” (1 Krl 3 , 9)
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V Piknik rodzinny
„W zdrowym ciele zdrowe serce”
Polana 30.07.2011 r.
Start 13:00  Polana boisko
W programie:
 kapela z Krasnobrodu,
 Zaczarowana piosenka,
 Zdzichu Zawilski,
 zespół Spoot,
 występy dzieci ze szkoły
w Polanie
 przedszkolaki z Polany,
 kabaret wiejski,
 potyczki rodzinne,
 konie,
 mecz siatkówki,
 zamek,
 eurobungee
 i wiele innych atrakcji.

Zabawa taneczna z zespołem
Suerte godz. 20:00

Serdecznie zapraszają:
STS Zabrze, księża Salezjanie
i mieszkańcy Polany
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V Piknik rodzinny - Polana 30.07.2011 r.
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Osoby które zgłosiły się do pomocy oraz zapotrzebowanie
1. Dekoracja sceny - Anna Dziubeła, Janina Krauze, Hanna Myślińska, kostki siana - Mirosław Konopka.
2. Zakupy, transport - ks. Stanisław Gołyźniak.
3. Wykoszenie boiska - Mirosław Konopka, strażacy. Potrzebne jeszcze osoby - kontakt z Mirkiem Konopką.
4. Ławki, namioty, koszenie i grabienie trawy Mirek Konopka, Strażacy, pracownicy UG Czarna. Potrzebne
jeszcze osoby - kontakt z Mirkiem Konopką.
5. Naprawa sceny - strażacy.
6. Sprzedaż książek - Maria Faran.
7. Zawody konne - Jan Myśliński.
8. Zabawa zręcznościowa Złów nagrodę - Barbara Michno.
9. Sprzedaż ciast - Elżbieta Oliwko, Małgorzata Majewska. Potrzebna jeszcze jedna osoba - kontakt Małgorzata
Majewska, Karolina Smoleńska.
10. Kosze na śmieci, sprzątanie - potrzebne co najmniej 2-3 osoby osoby - kontakt Karolina Smoleńska.
11. Chleb ze smalcem i sery - przygotowanie i sprzedaż – Lena Wiercińska. Potrzebna jeszcze jedna osoba kontakt Lena Wiercińska, Karolina Smoleńska.
12. Sprzedaż rękodzieła - Hanna Myślińska.
13. Sprzedaż bigosu, kawy i herbaty - Janina Krauze, Dominika Podstawska, Czesława Gazda.
14. Sprzedaż pierogów - Anna Stępniewska, Anna Faran, Anna Rzeszowska.
15. Lepienie pierogów - Małgorzata Majewska, Czesława Gazda, Anna Stępniewska, Halina Bakalarz, Cecylia
Kania, Teresa Zatwarnicka, Józefa Krakowska, Maria Faran, Irena Ścibor, Paulina Torbińska, Józefa Mikrut.
16. Pieczenie ciast - mamy ze szkoły (kolejka za zabawę choinkową) - Podstawska Dominika Gałek Małgorzata,
Froń Urszula, Koncewicz Lucyna, Koncewicz Grażyna, Borzecka Grażyna, Przybylska Danuta, Fundakowska
Bożena, Piotrowicz Maria, Szczygieł Agnieszka, Caban Iwona. Potrzebne jeszcze osoby - potrzeba dużo
ciast.
17. Zabawa zręcznościowa - butelki. Potrzebna jedna, dwie osoby - kontakt Karolina Smoleńska.
18. Zabawa Ile metrów - ksiądz Jarosław Wnuk.
19. Grill i przyłącz prądu - Andrzej Majewski. Potrzebna jeszcze jedna osoba.
20. Sprzedaż piwa na boisku - Teresa Parzentny.
21. Sprzedaż piwa na zabawie - Danuta Maj .
22. Bufet na zabawie - potrzebne 2 osoby - kontakt Karolina Smoleńska.
23. Przygotowanie sali, sprzątanie po zabawie - Czesława Gazda. Potrzebna jeszcze 1, 2 osoby - kontakt
Czesława Gazda.
24. Nagłośnienie – Grzegorz Gross, Stanisław Kowolik.
25. Bilety, bramka na zabawie - Karolina Smoleńska, Maciej Dyrda.
26. Wykonanie dyplomów - Bernadetta Szkarłat.
27. Mecz siatkówki, potyczki rodzinne - Dominika Podstawska.
Wszyscy potrzebujemy odpoczynku, a więc czasu na sen, na rozmowę z bliskimi, godziwą rozrywkę.
iedziela jest dniem Eucharystii i modlitwy, ale także dniem poświęconym rodzinie. Atmosfera domu w dużej mierze
zależy od tego, jak rodzina przeżywa niedzielę i czas wolny. iektóre rodziny spędzają urlop razem, mając wiele
czasu na rozmowę, wspólne wycieczki. Z przyczyn materialnych, lub z innych powodów, niektóre rodziny całymi
latami nie opuszczają miejsca zamieszkania, albo wyjeżdżają tylko dzieci.
Wypoczynek, nabranie sił ciała i ducha, jest czymś ważnym zarówno dla jednostki, jak i dla rodziny. Bywa,
że konflikty w rodzinie mają swe źródło w przemęczeniu, w braku dystansu do spraw nieistotnych.
Człowiek potrzebuje nabrania nowych sił tak pod względem fizycznym, jak i psychicznym oraz religijnoduchowym. Dobrze, że są rodziny, które w czasie wakacji wiele się modlą, czytają Pismo Święte, czasopisma
i książki religijne. Wielu się skarży, że w ciągu roku nie ma czasu na pogłębianie wiedzy religijnej. Mogą te braki
i zaniedbania uzupełnić w czasie wolnym. Jest rzeczą bolesną, że są rodziny, które w czasie urlopu - mając nawet
blisko kościół - nie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii! (bp Jan Szkodoń)

4

http://www. polana. 9com. pl

Wśród Nas nr 30/2011

OGŁOSZEIA DUSZPASTERSKIE
XVII IEDZIELA ZWYKŁA

1. Trwa pełnia lata, wakacji, urlopów. Bywa, że zapatrzeni w siebie, nie dostrzegamy tych, którzy
pozostali na uboczu, którzy może w szczególny sposób potrzebują naszej pomocy. Nie
wszyscy mają radosne wakacje. Popatrzmy, ile dzieci z biednych rodzin, często dotkniętych
bezrobociem, rozbitych, patologicznych, nie pojechało na wakacyjny wypoczynek. Ich los nie
może być dla nas obojętny. Pamiętajmy też o ciężkim trudzie rolników podczas żniw;
pamiętajmy, że każda kromka chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie
przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże!
2. Jutro, w poniedziałek, 25 lipca, obchodzimy święto świętego Jakuba Apostoła. Został
powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd
Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim
męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2).
Jego krótkie życie nie jest porażką, a raczej świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba
są drogą do prawdziwej wielkości.
3. Jutro czcimy też świętego Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców
i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać
o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do
domu! Z racji wspomnienia tego Świętego, mimo wakacji, pobłogosławimy nasze pojazdy
mechaniczne i będziemy się modlili o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie
ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na
drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii
odbędzie się w przyszłą niedzielę po każdej Mszy św.
4. W sobotę, 26 lipca, w liturgii wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców Najświętszej
Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się
w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem
polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków żyjących i powołanych już
do wieczności.
5. Za sprzątanie kościoła składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom: Hermanowicz Agacie i Froń
Barbarze. Na przyszły tydzień zapraszamy Panie: Danutę Maj i Buć Kazimierę.

W najbliższym tygodniu imieniny obchodzą:

Kinga Borzęcka, Krystyna Dzik, Krystyna Hermanowicz, Jakub Wytyczak, KrzysztofOliwko , KrzysztofGalica,
KrzysztofKania, KrzysztofMaj, Grażyna Koncewicz, Anna Caban , Anna Chmiel, Anna Faran , Anna Glapa,
Anna Pisarska, Anna Rzeszowska, Anna Stepniewska, Anna Tarnawska, Anna Wiercińska, Anna Zięba,
Anna Żmijewska, Anna Daniłów, Hanna Lewandowska, Hanna Myślińska, atalia Łysyganicz, Marta Wiercińska.

Solenizantów zapraszamy na Mszę św. w piątek o godz. 19:00
Gazetkę redaguje zespół: ks. Stanisław Gołyźniak, Karolina i Witold Smoleńscy
Oprawa graficzna: Bernadetta Szkarłat

