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Dar zbawienia

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

W tym numerze:
10-lecie Szkoły Salezjańskiej w Polanie

2

170 lat temu

3

DKF zaprasza

3

Bogaty Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa, ale to On
pierwszy ujrzał niskiego zwierzchnika celników. Bóg
w Chrystusie otworzył na niego swoje oczy, aby ten człowiek mógł przejrzeć. Dzięki temu Zacheusz ujrzał Miłośnika życia. To sprawiło, że szybko opuścił swoją wygodną kryjówkę, w której się schował jak Adam po pierwszym grzechu. Prawdziwie przejrzał, co sprawiło, że postanowił zerwać z dotychczasowym grzesznym życiem.
Nic więc dziwnego, że zbawienie stało się udziałem tego
domu. Właśnie po to Bóg posłał swego Syna. Jezus tę misję wypełnił. Jego przyjście było ustawicznym poszukaniem grzeszników i obdarowaniem ich zbawieniem. Jeżeli
i my przejrzymy, to zbawienie stanie się także naszym
udziałem. I to dziś!
Chryste, spoglądasz na mnie z miłością, nawet
wtedy gdy bojaźliwie ukrywam się przed Tobą. Obym
w Twym spojrzeniu już dziś odczytał Bożą miłość i ofiarowany mi dar zbawienia.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Miłość i pokora to dwa skrzydła
konieczne do lotu w krainę życia wiecznego.”
św. Katarzyna Sieneńska
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Obchody 10-lecia Szkoły Salezjańskiej w Polanie
W ten uroczysty
dzień (22 października)
przyszło nam spotkać się
we wspólnym gronie, aby
podsumować i powspominać ostatnią dekadę tego,
co wydarzyło się w naszej
szkole, ale nie tylko w obrębie jej murów, bo i także
poza nimi – a wydarzyło
się wiele. Spotkaliśmy się
najpierw na wspólnej Mszy
św., którą odprawił były
katecheta naszej szkoły ks.
Tadeusz Goryczka, który
nie ukrywał wzruszenia ze
spotkania ze swoimi dawnymi uczniami, czy współpracownikami. Już na
wstępie ks. dyrektor Jarosław Wnuk oznajmił, że te
ostatnie 10 lat mocno wpisało się w 170-lecie oświaty w Polanie, które świętowaliśmy dwa lata temu.
Przypomniał on o wspólnej
pracy i wypoczynku, które
było udziałem całej społeczności szkolnej. Natomiast, w kazaniu ks. dyrektor przypomniał o słowach
Inki (żołnierza wyklętego),
która mówiąc przed śmiercią: Zrobiłam co trzeba,
jakby uzmysławiała nam,
że należy sumiennie wykonywać swoje obowiązki
i robić to, co słuszne i prawe oraz o wadze dyscypliny w życiu człowieka.
Ksiądz dyrektor nawiązał
tym samych do procesu
wychowania, na które to
wpływ mają: dom rodzinny, media oraz łaska Boża.
Tuż po mszy swoje
kroki skierowaliśmy do
świetlicy wiejskiej, gdzie

przy musicalach Wyrwane
z lekcji i Wyrwane z wycieczki klasowej w wykonaniu naszych uczniów,
wierszach wychwalających
pracę i działalność Salezjanów na arenie szkoły oraz
filmach
prezentujących
sceny z życia szkoły, jeszcze raz przeżywaliśmy
chwile nauki, wycieczek,
a które na stałe zapadły
w naszą pamięć. Nie wszyscy jednak pamiętają rok
2006, gdy Towarzystwo
Salezjańskie z siedzibą
w Krakowie przejęło szkołę gminną dzięki czemu,
szkoła w Polanie mogła
dalej funkcjonować, już
jako Publiczna Salezjańska
Szkoła Podstawowa. I od
tej pory, dla polańskiej placówki, rozpoczął się nowy
okres działalności. Podczas
tych obchodów nie obyło
się oczywiście bez podziękowań dla wszystkich tych,
którzy tworzyli i tworzą
tożsamość naszej szkoły,
m. in. ks. Inspektorów, proboszczów, dyrektorów, czy
nauczycieli i innych pracowników szkoły, Rady
Rodziców, którzy wspomagali działalność naszej
szkoły. Ich wkład w efektywne
funkcjonowanie
szkoły pomógł jej przetrwać, przyczynił się ponadto do wielu sukcesów
edukacyjnych
uczniów
i zaistnienia szkoły na arenie
międzynarodowej,
(stosunki partnerskie z placówką w USA).
Nie sposób wymienić
wszystkiego co wydarzyło

się w ciągu tych dziesięciu
lat, a okazją ku temu było
wspólne spotkanie byłego
i aktualnego grona pedagogicznego wraz z uczniamiabsolwentami przy wspólnych poczęstunku, gdzie
wspólne rozmowy wydawały się nie mieć końca.
I obyśmy spotkali się
wspólnie ponownie przy
kolejnych
rocznicach
w przyszłości.
Szczególne podziękowania należą się p. Bernadetcie Szkarłat za organizację akademii, projekt i druk
zaproszeń i przygotowanie
sali i jej wystrój, p. Krystynie Pisarskiej za adresowanie zaproszeń, p. Hannie
Myślińskiej za rozwożenie
zaproszeń i wystrój sceny,
Sebastianowi Koncewiczowi i Kacprowi Podstawskiemu (II gimnazjum) za
przygotowanie sali i jej
wystrój, Salezjanom za
wypożyczenie nagłośnienia, p. Marii Faran i ks.
Damianowi Kempa za napisanie wierszy o Salezjanach, kl. II gimnazjum
i Karolinie Oskorip (III
gimnazjum) za udział w
akademii, p. Agnieszce
Krakowskiej, p. Bernadetcie Szkarłat, p. Małgorzacie Gałek, p. Dominice
Podstawskiej, p. Krystynie
Pisarskiej i p. Annie Stępniewskiej za przyrządzenie
ciast na zjazd absolwentów.
Radosław Pasławski
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170 lat temu Matka Boża ukazała się dwójce pastuszków w La Salette
Część II
Głos
nieznajomej
Pani brzmi serdecznie i łagodnie jak muzyka. Wszelki
strach gdzieś pierzchnął,
a dzieci zbiegają zboczem
w dół, do tajemniczej postaci. Pani pełna majestatu podchodzi bliżej, a potem stają
tak blisko siebie, że nikt nie
mógłby przejść między nimi. Przed nimi stoi Pani pełna dostojeństwa, ale i matczynej troski. Jest tak piękna, iż od tej pory dzieci mają
dla Niej tylko jedno imię –
“la belle Dame” – Piękna
Pani. Ma na sobie złocistą
szatę, na której promienieją
niezliczone gwiazdy. Korona z róż otacza Jej głowę.
W każdej róży lśni świetli-

sty diament, a całość wygląda jak lśniący diadem królowej. Na długą, białą szatę
ma zaś założony złocistożółty fartuch. Na Jej nogach –
skromne białe buty, obsypane jednak perłami, a Jej stopy przyozdabia mała girlanda z róż we wszystkich kolorach. Trzeci wieniec z róż
okala Jej niebieską chustę na
ramionach, na których dźwiga ciężki, złoty łańcuch. Na
małym łańcuszku wokół
szyi wisi krzyż z młotkiem
i obcęgami po bokach.
A Chrystusa na krzyżu widzą dzieci, jak gdyby był
żywy. Promienieje z Niego
całe światło, w którym zanurzona jest Zjawiona. Szlachetna, owalna twarz Pięk-

nej Pani jest pełna wdzięku,
którego żaden artysta nie
jest w stanie oddać. Promieniuje najjaśniejszym blaskiem. Oczy zaś pełne są
nieskończonego bólu, Pani
płacze bez przerwy gorzkimi
łzami. Jednakże łzy te płyną
jedynie do wysokości krzyża
na piersi i zamieniają się
tam w promienisty wieniec
świetlistych pereł. Całe zjawisko jest przeźroczyste
i unosi się odrobinę nad ziemią. Wszystko błyszczy
i migocze, iskrzy się i promienieje. Dzieci stoją zdumione
i
zapominają
o wszystkim wokół siebie.
cdn.

Filmowy Klub Dyskusyjny
Filmowy Klub Dyskusyjny na inaugurację kolejnej
serii naszych spotkań w sesji
jesienno-zimowej serdecznie
zaprasza na film pt. "13.
dzień". Film w kategorii dramat religijny, rok produkcji
2009, produkcja Wielka Brytania . Scenariusz i reżyseria
Dominic Higgins i Ian Higgins. Czas trwania 85 min.
„13. Dzień” jest najlepszym
filmem jaki kiedykolwiek zrealizowano o wydarzeniach
w Fatimie. Twórcom udało się
ukazać to, co w Fatimie najważniejsze i zaproponować
przekaz, który głęboko dotyka
serca widzów. Obraz, przez
kolejne objawienia, ukazuje

pełne dramatyzmu doświadczenie trojga pastuszków, także pierwsze wątpliwości Łucji, a potem jej niewytłumaczalną dla niej samej determinację, przerażenie dzieci wizją piekła i ciężarem przekazanej tajemnicy z zapowiedziami wojen, zła, które wyjdzie z Rosji i zamachu na Papieża. Pokazuje również, jak wydarzenia
fatimskie przyciągają
uwagę innych, przede
wszystkim walczących
z Kościołem władz.
Jak wielka jest wartość
tego filmu najlepiej
ilustruje oświadczenie
wydane przez sanktua-

rium fatimskie: "Sanktuarium
uważa tę niezależną produkcję opartą na wydarzeniach
związanych z objawieniami w
Fatimie za film o wielkiej
wartości.
Serdecznie zapraszam
Bogdan Siedlecki
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Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścia, jego zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że
gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy zatem odnaleźć
się Bogu, miejmy głębokie pragnienie spotkania z Nim. Doskonałą okazją do tego jest modlitwa różańcowa. Jeszcze dziś i jutro spotkamy się
na nabożeństwach różańcowych. Od środy natomiast rozważanie tajemnic różańcowych towarzyszyć będzie wspólnej modlitwie za naszych
zmarłych, których wypisaliśmy na kartach wypominkowych. Odbywać
się ona będzie o godz. 16.30.
We wtorek, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich
Świętych. W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa,
którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię o godz. 8.00 i 11.00. Po Sumie sprzed kościoła wyruszy procesja żałobna na cmentarz. Podczas
niej będziemy modlić się za zmarłych kapłanów, budowniczych naszej
świątyni, zmarłych parafian oraz zmarłych z naszych rodzin, a także będziemy błogosławić groby. To żałobne nabożeństwo zakończymy błogosławieństwem przy krzyżu na cmentarzu.
W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas
w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu
oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Msza św. o godz. 17.00.
Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych
bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu.
Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając
modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli
darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla
zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do
grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej
pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca:
w czwartek poza modlitwą za zmarłych polecanych w wypominkach
pomodlimy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów oraz o nowe powołania do służby Bożej;
w piątek po wspólnej modlitwie za zmarłych – nabożeństwo ku czci
Serca Pana Jezusa; spowiedź pierwszopiątkowa przed Mszą św.
w sobotę różańcowa modlitwa za zmarłych przed wieczorną Mszą
Świętą stanowić będzie w tym miesiącu nasze pierwszosobotnie
nabożeństwo.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Sylwia Faran, Hubert Faran, Hubert Caban, Dominik Maruszczak.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

