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Czujność naszą cnotą

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Ile dobra może dokonać nasza czujność? Kto wie!
Gdyby wykazywali się nią współcześni Noemu, to może
nie nastałby najbardziej znany kataklizm w dziejach ludzkości... Jednak cykliczność pór roku i naszych czynności
wprowadza nas w duchowe odrętwienie, a nawet uśpienie. Ewangelia, w której nie brakuje wezwań do zachowania czujności, chce nas z tego stanu wyrwać. Dlatego stawia nas w obliczu spotkania z Chrystusem zarówno u kresu drogi adwentowej, jak i naszego życia. My, Jego uczniowie, nie możemy być tymi, którzy nie spostrzegli się.
Czujność jest więc naszą chrześcijańską cnotą, czyli stałym nastawieniem na czynienie dobra. Ona pomaga uporządkować sprawy tego świata, aby nam właściwie służyły.
Panie, rozpoczynam nowy rok od szczerego przejęcia się Twoim słowem. Muszę nie tylko pamiętać, że ponownie przyjdziesz, ale być zawsze dobrze przygotowanym na spotkanie z Tobą.
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Radość wewnętrzna jest najgroźniejszą bronią przeciwko szatanowi, który jest
smutny „z urodzenia”.”
kard. Stefan Wyszyński
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Obchody 11 listopada w Polanie
Tegoroczne obchody
Święta Niepodległości, zorganizowane przez społeczność szkolną, miały dwuetapowy charakter. 10 listopada
uczniowie wraz z nauczycielami przeszli na stary cmentarz przy dzwonnicy, aby
zapalić znicze i złożyć wiązankę przy krzyżu, upamiętniającym nieżyjących mieszkańców przedwojennej Polany. Tam też odczytany został apel poległych. Przemarsz uczniów miał uroczysty
charakter,
niesiono
sztandar szkolny oraz liczne
flagi biało-czerwone .
Drugi dzień obchodów – 11 listopada – był
skierowany już do całej społeczności naszej miejscowości. Zaczął się Mszą Św. za
Ojczyznę, następnie złożono
kwiaty i zapalono znicze
pod krzyżem misyjnym
przed kościołem, całość została wzbogacona piękną

deklamacją Witka Michno,
wiersza pt:, ,Modlitwa’’, autorstwa pani Marii Faran.
Następnie uczestnicy obchodów przeszli do świetlicy
wiejskiej,
gdzie
wzięli
udział w uroczystej akademii. Był to słowno – muzyczny występ naszych
uczniów,
przypominający
bardzo trudną drogę Polaków - naszych przodków, do
odzyskania niepodległości
wywalczonej po 123 latach
niewoli.
Po wysłuchaniu
licznych
patriotycznych
wierszy, pieśni, ciekawej
narracji, pan Witek Smoleński krótkim swoim wystąpieniem, przypomniał o istnieniu w przedwojennej Polanie, takich organizacji jak
Strzelcy, Drużyna Bartoszowa czy Straż Pożarna. Organizacje te miały ogromne
znaczenie w budowaniu
i umacnianiu tożsamości lokalnej, a w dalszej konse-

kwencji tożsamości narodowej, dzięki której, my jak
Polacy, niepodległość zdołaliśmy odzyskać. Całość
obchodów zakończyła się
prezentacją filmu o Żołnierzach Niezłomnych walczących jeszcze po zakończeniu
II wojny światowej o prawdziwie wolną i suwerenną
Polskę.
Za
przygotowanie
obchodów Święta Niepodległości dziękujemy uczniom,
absolwentom i nauczycielom ZSS w Polanie.
H. Myślińska

11 listopada
w Świetlicy Wiejskiej

Podczas przejścia społeczności szkolnej
na stary cmentarz
w Polanie

Uczniowie naszej szkoły podczas
uroczystej akademii
z okazji 11 listopada
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170 lat temu w La Salette
Część IV ostatnia
Do badania i oceny
objawienia
Maryjnego
uprawniony jest biskup diecezji, w której się ono zdarzyło. Biskup wypowiada się
w tym wypadku jako oficjalny reprezentant całego Kościoła przy czym zobowiązuje się do wnikliwego przeanalizowania faktów i potwierdza naturalną pewność,
idącą w parze z tymi udowodnionymi
faktami.
La Salette należy do diecezji
Grenoble. Dlatego też Objawienie z La Salette zostało
poddane badaniu przez ówczesnego biskupa Grenoble
Philiberta de Bruillard. Gdy
usłyszał o cudownym wydarzeniu w La Salette – po raz
pierwszy dnia 5 października
1846 roku, a więc 14 dni po
Objawieniu, od proboszcza
Melin z Corps – powołał
dwie komisje, składające się
z kanoników katedralnych
i profesorów seminarium duchownego. Miały one zbadać
i sprawdzić szczegółowo Objawienie. On sam tym badaniom przewodniczył. Wysłał
wszystkie dokumenty i wyniki badań do Rzymu i otrzymał za swoje surowe i mądre
badanie wyraźną pochwałę.
W wyniku tego dnia 19 września 1851 roku mógł obwieścić światu:
“Objawienie się Najświętszej Maryi Panny dwojgu
pastuszkom na jednej z gór
należących do łańcucha
Alp, położonej w parafii La
Salette, dnia 19 września
1846 roku, posiada w sobie
wszystkie cechy prawdziwości

i wierni mają uzasadnione
podstawy uznać je za niewątpliwe i pewne”.
Za decydujące uznał następujące problemy:
1.
Wydarzenia z La Salette, ani jego okoliczności, ani jego celu ściśle
religijnego nie da się
wytłumaczyć innymi
przyczynami, jak tylko
przez Bożą interwencję.
2.
2. Cudowne następstwa
wydarzenia są świadectwem samego Boga
sprawiającego
cuda,
a takie świadectwo
przewyższa świadectwa ludzi czy też ich
zastrzeżenia.
3.
Tym dwom motywom,
rozważanym
osobno
i razem, należy podporządkować całe zagadnienie. Obalają one
wszystkie, doskonale
nam zresztą znane, zarzuty i wątpliwości
związane z La Salette.
4.
Zważywszy wreszcie,
że poddanie się przestrogom z nieba może
nas uchronić przed nowymi karami, które
nam zagrażają, stwierdzamy, że dalsze wahanie się i upór może nas
tylko narazić na zło,
którego nie można by
naprawić.
Rok później, w maju 1852
roku, biskup Philibert de
Bruillard osobiście położył
kamień węgielny pod sanktuarium, którego budowa w
trudnych do przebycia górach
do dzisiaj jest świadectwem
wielkiej ofiarności ludzi

owego czasu. W celu rozpowszechniania ważnego Orędzia z La Salette powołał do
istnienia Zgromadzenie Księży – Misjonarzy Matki Bożej
z La Salette. Założenie nowego zgromadzenia biskup de
Bruillard uważał za ukoronowanie dzieła swojego życia.
Jego ostatnią wolą było, aby
jego serce zostało złożone na
Świętej Górze w sanktuarium
Pięknej Pani.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA
ADWENTU
Rok C

Wśród Nas
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie

1.

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. W tym
czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem,
również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako
naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać
się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie.

2.

Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres
Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do
16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas
warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołania. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela.

3.

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną. Do licznego udziału w roratach, sprawowanych
w naszym kościele codziennie o godz. 17.00, zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych
umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw.

4.

W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek,
pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych powołań
do kapłaństwa i życia zakonnego. Tym bardziej że w pierwszą sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny. Okazja do spowiedzi
świętej pierwszopiątkowej przed Mszą św. W pierwszą sobotę w modlitwach Matce Najświętszej polecajmy dzieła Papieskiej Unii Misyjnej.

5.

Prosimy o przygotowanie Kościoła i dekoracji świątecznej na Boże
Narodzenie 2016 następujące osoby: Kusy Tadeusz, Myślińska Hanna, Hermanowicz Paweł, Wierciński Władysław, Maj Danuta, Wiercińska Lena, Froń Barbara,

6.

W sobotę o godz. 19.00. dyskusyjny klub filmowy. Serdecznie zapraszamy.
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