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Prosić wytrwale i z wiarą

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia sprawiedliwości u tego, kto za sprawiedliwego nie uchodził.
Jej wiara pozwalała wytrwale zwracać się wciąż z tą samą
prośbą. Jezus przez tę przypowieść zapewnia, że Bóg Ojciec Sprawiedliwy - odpowie na prośby swoich wiernych. Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg
według naszego mniemania nie rozwiązuje przedstawianych spraw i żądań od ręki. Czy umiemy wówczas z wiarą oczekiwać na dobro, którego się spodziewamy? A może już dawno pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie
tylko w wysłuchanie naszych próśb, ale także w sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to już zapewne nie tylko
odrętwiały nasze ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc
nasza miłość.
Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić
mojego Ojca o potrzebne dobro. Wierzę w Jego sprawiedliwość oraz miłość. Pamiętam jednak, że to ma się stać
Jego wola, a nie moja.

W tym numerze:
La Salette - 170 lat
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Zaproszenie

3

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Komu się daję prowadzić? Nauce,
sztuce, własnym ambicjom czy duchowi oddania się Bogu, duchowi miłości?”
ks. Jan Twardowski
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170 lat temu Matka Boża ukazała się dwójce pastuszków w La Salette
Było to dnia 19
września 1846 roku, w sobotę, w dzień poprzedzający Święto Siedmiu Boleści
Maryi. Słoneczny ranek
zagościł w kotlinie La Salette. Dwoje pastuszków,
Maksymin i Melania, wypędzają swoje stado zygzakowatą drogą po zboczu
Planeau pod górę, na pastwisko w granicach gminy
La Salette. Nie domyślają
się, że prowadzi ich tajemnicza dłoń. Piotr Selme,
gospodarz,
u
którego
w tym tygodniu Maksymin
jest na służbie, przez całe
przedpołudnie kosi trawę
w pobliżu dzieci pasących
stada.
Około południa słychać
z wioski La Salette głos
dzwonu na Anioł Pański.
Dzieci spędzają zwierzęta
razem i prowadzą je w inne
miejsce płaskowyżu. Najpierw poją krowy w potoku
Sezia, w tzw. zbiorniku dla
bydła i pędzą je na łagodne
zbocze góry Gargas. Same
zaś siadają w dole, na lewym zboczu Sezii, obok
źródła dla zwierząt i spożywają przyniesiony ze sobą
czarny chleb z serem. Piją
do tego świeżą źródlaną wodę, a wierny towarzysz Maksymina – pies Lulu, również
dostaje swoją porcję jedzenia.
Inni pasterze, pasący niedaleko Maksymina i Melanii,
też przyprowadzili swoje
bydło do źródła, aby je napoić i aby również się posilić. Maksymin i Melania zostają w końcu sami. Siadają
wygodnie po prawej stronie
strumienia, obok małej stud-

ni, która w lecie zawsze wysychała. Ponieważ bawiły
się przez całe przedpołudnie
i już od samego świtu były
na nogach, są zmęczone.
Słońce praży na odsłoniętych stokach – i dzieci,
wbrew swoim zwyczajom,
zasypiają.
Po półtorej godzinie Melania
nagle się budzi. Pierwsza jej
myśl dotyczy krów. Zrywa
się na równe nogi i rozgląda
się wokoło, wypatrując
zwierząt. Nie może ich jednak zobaczyć z niecki,
w której się znajduje. Wówczas przestraszona woła:
Maksyminie, chodź, nie ma
naszych krów! Na wpół
śpiący jeszcze chłopiec mówi do swej towarzyszki: Co
się stało? Co tak krzyczysz?
Melania znów powtarza:
Krowy zniknęły! Dzieci zrywają się szybko z miejsca
i pędzone strachem biegną
pod górę, na małe wzniesienie. Spostrzegają, że krowy
pasą się na przeciwległym
zboczu góry Gargas.
Z westchnieniem ulgi Melania chce zawrócić z powrotem do niecki, ale w połowie
drogi staje jak wryta, ogarnięta ponownie strachem.
Najpierw nie może wydobyć
z siebie żadnego słowa. Później woła słabym głosem:
Memin, spójrz na tę wielką
jasność tam w dole! Gdzie,
gdzie? – odpowiada chłopiec
i doskakuje do dziewczynki.
Nad kamieniem, na którym
spali niedawno, unosi się
tajemnicza, wielka ognista
kula. To wyglądało jak słońce, które spadło na ziemię –
powiedzą dzieci później –
ale o wiele piękniejsze i ja-

śniejsze niż słońce. Światło
staje się
coraz większe i im bardziej
się powiększa, tym intensywniej świeci. Co to może
być? – jak błyskawica przez
głowę dziewczynki przelatuje myśl: to może być Zły,
którym grozili jej niekiedy
ludzie majstra, gdy była niegrzeczna. Ach, Boże kochany – wzdycha i wypuszcza
z ręki pasterski kij. Maksymin jest również wystraszony. Podobnie jak Melania
wypuszcza kij, ale natychmiast go podnosi i mówi:
Trzymaj swój kij, ja trzymam swój, a jeżeli to coś
nam zrobi, już ja je zdzielę.
W tym momencie jasność
zaczyna robić się nagle przeźroczysta. W roziskrzonym
świetle ukazują się dwie ręce, w rękach zaś ukryta
twarz. Coraz wyraźniej zarysowuje się kształt postaci.
Zdaje się siedzieć, pochylona z głową do przodu, jak
kobieta, którą przygniata
ciężkie brzemię lub wielkie
cierpienie. Następnie świetlista kula zaczyna się rozjaśniać ku górze, a dziwna
osoba wstaje, odejmuje ręce
od twarzy, chowa je w szerokich rękawach sukni, zbliża się do pastuszków i uspokaja ich słowami pełnymi
dobroci. Zwraca się do dzieci, które wciąż jeszcze stoją
nieruchomo, nie spuszczając
z Niej oczu. I teraz słyszą
głos:
“Zbliżcie się moje dzieci,
nie bójcie się! Jestem tutaj,
aby przekazać wam ważne
Orędzie”.
cdn.
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„Spotkajmy się na drodze,
którą kiedyś
przemierzaliśmy razem.”
Społeczność Zespołu Szkół Salezjańskich w Polanie
serdecznie zaprasza
na obchody 10-lecia Szkoły Salezjańskiej w Polanie,
które odbędą się 22 października 2016 r.
Program spotkania:






Godz. 1600 - Uroczysta Msza święta
w kościele parafialnym w Polanie.
Godz. 1700 - Okolicznościowa akademia
(Świetlica Wiejska w Polanie).
Godz. 1800 - Spotkanie absolwentów i pracowników Szkoły Salezjańskiej w Polanie
w Domu Młodzieżowym w Polanie.

Serdecznie zapraszamy!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA
ZWYKŁA
Rok C

1.

Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się
modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera,
cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu
paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo
„modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard.
August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy
każdego wieczoru na wspólne różańcowe nabożeństwa.

2.

Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat,
gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Chciejmy
wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.

3.

We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza
Ewangelisty modlimy się za lekarzy i pielęgniarki w dniu ich patronalnego święta.

4.

W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana
Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której
padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi.

5.

Serdecznie zapraszamy, pracowników, uczniów i absolwentów Szkoły
Salezjańskiej w Polanie oraz całą, lokalną społeczność na obchody 10lecia naszej Salezjańskiej Szkoły w Polanie. O godz. 16:00 podczas
Mszy św. i Nabożeństwa Różańcowego będziemy dziękować za 10 lat
i prosić o Boże błogosławieństwo na dalsze lata. Po Mszy św. zapraszamy wszystkich na Świetlicę Wiejską na okolicznościową akademię
okraszoną wspomnieniami. Po tej oficjalnej części zapraszamy absolwentów i pracowników szkoły na spotkanie w Domu Młodzieżowym.

6.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny
i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także
materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się
w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.

7.

W środę po Mszy św. i nabożeństwie różańcowych odbędzie się spotkanie chóru parafialnego. Serdecznie zapraszamy.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Sebastian Koncewicz, Wiktoria Borzęcka, Małgorzata Żmijewska,
Łukasz Korżyk, Łukasz Majewski, Łukasz Wierciński,
Urszula Froń, Urszula Pisarska - Plezia.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1800.

