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Jesteś dzieckiem, nie sługą

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie
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Ogłoszenie
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Idę, Panie! - Czy tak się mówi do ojca? Do ojca
mówi się: Dobrze tatusiu - idę albo: Tato! Nie mogę!
Nie chcę! Tymczasem ten dziwny syn mówi do swojego ojca: Idę, Panie! Mówi tak dlatego, że czuje się
niewolnikiem. Mówi tak dlatego, że nie chce pozostawać w pozycji syna wobec swojego ojca. Wybiera
drogę poddaństwa. Wybiera, bo przecież Ojciec mówi
do niego pięknie - Synu! Proszę cię, idź! Nie mówi do
niego sługo, nie mówi do niego nawet po imieniu.
Mówi do niego: Synu, synku, proszę cię. Kiedy więc
ojciec stawia się w relacji ojca do syna, to syn odrzuca
tę relację i wchodzi w buty niewolnika. To straszne!
Nie pozwólmy, żeby kiedykolwiek zdarzyło się to
w naszym życiu!
Jezu, to nie moja piękna modlitwa, lecz spełnienie Twojej prośby świadczy o mojej miłości. Proszę
o coraz większą wierność Twojej woli w moim życiu.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Wypraszamy u Boga to, co nam się podoba,
a otrzymujemy od Niego to,
co jest dla nas konieczne.
Léon Bloy

Wśród Nas
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Mamy nowych harcerzy
Na ten dzień czekaliśmy długo w Gromadzie Zuchowej Rysie 1 Bieszczadzkiej Drużynie Bartoszowej
z Polany. Liczne zbiórki zuchowe, wspólne wyjazdy,
uczestnictwo w życiu Hufca
Lesko. To wypełniło nam czas
przygotowania do stania się
harcerzem, m.in. poprzez złożenie przyrzeczenia harcerskiego.

czwi, Berezki. Polany, Myczkowa. Po uroczystym błogosławieństwie
przyrzeczenie
harcerskie odebrał komendant
hufca ks. Tomasz Latoszek,
który pogratulował nowym
harcerzom odwagi i zachęcił
pozostałych druhów do pracy.

Nowy rok harcerski 207/2018
Hufiec Lesko tradycyjnie rozpoczął uroczystą Mszą św.
w Berezce. Obecni byli: komenda Hufca, drużyny z Ho-

Nasi nowi harcerze

Różaniec do granic
Program wydarzenia:
11:00 Msza Święta. Michniowiec.
12:00 Nabożeństwo eucharystyczne – adoracja.
13:00 Ruszamy do stref modlitwy.
14:00 Modlitwa różańcowa. Zaczynamy
o tej samej godzinie. na całej granicy,
odmawiamy wszystkie cztery części różańca.
16:00 Koniec. Jedziemy do domów,
a Błogosławieństwo ogarnia cały świat!

Rok XXV 2017, nr 30 (911)

Str. 3

Ogłoszenie o zebraniu

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym
sprawa dalszego funkcjonowania szkoły leży na
sercu, na zebranie w świetlicy wiejskiej
02.10.2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:30.
Na zebraniu omówione będą:


aktualna sytuacja naszej szkoły,



dalsze plany jej funkcjonowania w Stowarzyszeniu
EDUKATOR,



sposób przekazywania darowizn na rzecz pomocy
szkole

(konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Polanie,
na które można przekazywać darowizny:
43 8642 1012 2003 1211 4197 0001)
Serdecznie zapraszam
Stanisław Myśliński
przewodniczący Rady Rodziców

XXVI NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok A

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dziś jest pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna
o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej
Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym w naszym kościele październikowym nabożeństwie. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła,
proszę o odmawianie różańca w domach.

2.

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół
może nas obdarzyć.

3.

W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada pod koniec tygodnia, w sobotę,
7 października.

4.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy
korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek podczas
adoracji Najświętszego Sakramentu będziemy prosili o liczne i święte
powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii, o wytrwanie dla tych,
którzy zostali już powołani do pracy w winnicy Pańskiej. W pierwszy
piątek miesiąca wprost doświadczajmy Bożej miłosiernej miłości, płynącej z przebitego Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele będzie przed Mszą św.

5.

W pierwszą sobotę miesiąca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Różańcowej, Mszy Świętej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwo pierwszosobotnie połączone z różańcem –
serdecznie zapraszam zwłaszcza czcicieli Matki Bożej.

6.

W tym tygodniu na Nabożeństwie Różańcowym modlimy się za następujące rodziny:

Poniedziałek – Granatów, Ziębów, Tarnawskich, Szczepanek, Karciarz.
Wtorek – Majeswskich, Smoleńskich, Zatwarnickich, Grzaneckich.
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Środa – Dyrdów, Janiszków, Dzików, Łopuszańskich.
Czwartek – Łysyganiczów, Cabanów, Tarnawskich.
Piątek – Mikrutów, Tarnawskich, Krakowskich, Mańków.
Sobota – Cofalik, Michnów, Podstawskich, Krakowskich.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Danuta Przybylska, Teresa Zatwarnicka, Franciszka Konopka,
Franciszek Krakowski, Artur Bereżański, Artur Krakowski, Artur Maj.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

