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Oblubienico, gdzie jesteś?

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Król, jego syn i uczta weselna. Czy kogoś tu brakuje? Kogo?
Oblubienicy. Królestwo niebieskie, czyli niebo, przygotowywane jest przez króla dla jego syna jako uczta weselna i Jezus
Chrystus zapomina w tej opowieści o Oblubienicy. Czy naprawdę zapomina? Czy może mówiąc te słowa, zwraca się po
prostu do Oblubienicy owego syna królewskiego, czyli do mnie
i do ciebie? To ja i ty, nasze dusze, Kościół święty - Oblubienica Ducha Świętego, ale także cały świat, czyli największa miłość Boga. To właśnie jest odpowiedź na brakującą postać w tej
opowieści. Ja i moja dusza. Ty i Twoja dusza. Kościół Święty
i cały świat. A wesele, które przygotowuje Bóg Ojciec, jest weselem, na którym wraz z Jezusem Chrystusem będziemy patrzeć na siebie z miłością i obiecywać sobie wierność i wspólnie spędzoną wieczność.
Jezu, tyle razy wzgardziłem Twoją miłością, Twoim zaproszeniem. Tyle razy przybyłem niechętnie lub byłem nieprzygotowany, a wszystko dlatego, że nie zauważam ogromu Twojej miłości. Przebacz mi, Panie.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Zżyjmy się z różańcem tak, abyśmy go
stale odmawiali, abyśmy łatwo doń wracali,
abyśmy mu poświęcali wszystkie wolne chwile.”
św. Ludwik Maria Grignion de Montfort
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

W jutrzejszy poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard.
Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana
Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas
solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”.
Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej
przez niego drodze.

2.

W dzisiejszą niedzielę, którą świętujemy jako Dzień Papieski, swoimi ofiarami
wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana
przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Jak
pamiętamy, głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie
edukacji i kultury. Z tych środków między innymi fundowane są stypendia dla
uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Dlatego polecam tę dzisiejszą zbiórkę życzliwości parafian.

3.

W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby
Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze
zdrowie i życie.

4.

Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas
Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła.

5.

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

Poniedziałek: Podrazów, Saletników, Wytyczaków.
Wtorek: Zatwarnicakich, Mantojfel, Zatwarnickich.
Środa: Kaniów, Faranów, Mantojfel – Krauze.
Czwartek: Krakowskich, Oliwków, Maruszczaków.
Piątek: Morągów, Froniów, Łysyganiczów – Cichacz.
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6.

Dzisiejsze ofiary złożone do puszek przeznaczone są na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

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.

