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Prostujcie ścieżki!

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego,
aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery
żal za grzechy i pójść do spowiedzi? Prostota stylu życia
Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi, którzy
przychodzili, aby przyjąć u niego chrzest nawrócenia, zostawiając w wodzie brud swojego serca. Oni zrozumieli,
że nadchodzi czas mesjańskiego pokoju. Nadchodzi on
także i dla nas.
Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroków, idę do
Ciebie drogą, którą z wysiłkiem staram się wciąż prostować i czynić gładką. Daj mi cierpliwość do samego siebie,
abym na niej nie ustał.
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„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Ten
jest
rzeczywiście
mądry,
kto nie słowami, lecz swoimi czynami poucza
innych.”
Abba Hyperechios
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Wśród Nas

Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do wzięcia udziału
w parafialnym konkursie na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.
Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie
reprezentowana przez ks. proboszcza Stanisława Gołyźniaka.
2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich parafian.
3. Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną kartkę świąteczną w formacie A5
(po złożeniu), wykonane ręcznie z papieru, wybranymi przez siebie technikami
plastycznymi: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.
z ciekawie wypisanymi życzeniami (prosimy nie podpisywać życzeń).
4. Prace należy złożyć do dnia 11 grudnia br. na plebanii lub w szkole w Polanie.
5. Kartka konkursowa powinna być oddana w kopercie podpisanej następująco:
„Parafialny konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową”. Prosimy
pracę konkursową podpisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, kategoria.
6. Prace uczestników oceniane będą przez komisję, która w swojej ocenie będzie
uwzględniać: - poziom artystyczny wykonanej pracy, - oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, estetykę wykonania, - stopień nawiązania do tematu bożonarodzeniowego, - ciekawą treść życzeń.
7. Skład komisji zostanie ustalony przez ks. proboszcza Stanisława Gołyźniaka.
8. Komisja wybierze jedną najładniejszą pracę w każdej z trzech kategorii:
I kategoria: dzieci, II kategoria: młodzież, III kategoria: dorośli.
9. Decyzje jury są ostateczne.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 18 grudnia po Mszy św. o godz. 11:00 podczas
kiermaszu bożonarodzeniowego w Świetlicy Wiejskiej w Polanie.
Zapraszamy i życzymy wielu
oryginalnych pomysłów.
Organizatorzy
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Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza
Filmowy Klub Dyskusyjny serdecznie zaprasza
na film pt. „Pan od Muzyki” . Film kategorii dramat
muzyczny, rok produkcji
2004, produkcja Francja,
Niemcy, Szwajcaria. Reżyseria Christophe Barratier.
Czas trwania 96 min.
W rolach głównych: Gérard
Jugnot, Jean-Baptiste Maunier, Jacques Perrin
Niespełniony, zakompleksiony muzyk podejmuje pracę
w szkole dla trudnych dzieci,
ale przekraczając bramę placówki ma przeczucie, że teraz może być tylko gorzej.
Intuicja na szczęście go zawodzi. W miejscu o znamiennej nazwie "Dno stawu", gdzie na agresję odpowiada się agresją, w myśl
zasady "akcja-reakcja", będzie miał ważną rolę do speł-

nienia. "Łysol", jak go nazwali chłopcy, nie akceptując
metod wychowawczym bezwzględnego dyrektora szkoły, postanawia w inny sposób
zdobyć zaufanie uczniów.
Zakłada chór, aby dotrzeć do
serc i umysłów małych łobuziaków. Wśród sierot jest też
chłopiec czekający w każdą
sobotę pod bramą szkoły,
wierząc, że pewnego dnia
zabierze go ojciec. Jak się
okazuje jest on wielkim talentem wokalnym, który wyławia Clement Mathieu.
W chórze każdy z nich
ma swoje miejsce, znajdzie się nawet ktoś, kto
będzie
pełnił
niewdzięczną rolę pulpitu.
Coraz lepsze relacje
Clementa
Mathieu
z młodzieżą wzbudzają
wielką zazdrość dyrek-

tora szkoły. Któregoś dnia
podejmuje decyzję o jego
zwolnieniu...
Dodatkową atrakcją będzie
prezentacja fotografii z wyprawy w góry Kaukaz Pani
Hanny Myślińskiej.
Serdecznie zapraszam
Bogdan Siedlecki

Św. Karol Boromeusz o Adwencie
Najmilsi! Oto czas
godny czci i uroczysty, czas
upragniony; jak mówi Duch
Święty, dzień zbawienia, pokoju i pojednania: niegdyś
tak bardzo wyczekiwany
i przywoływany przez patriarchów i proroków, witany z niezmierną radością
przez sprawiedliwego Symeona, i zawsze uroczyście
przez Kościół obchodzony.
Mamy go przeżywać z pobożnym sercem, nieustannie dzięki czyniąc i wielbiąc Ojca
przedwiecznego za miłosierdzie nam dane w tajemnicy
tych dni. Bóg, w swej wielkiej
miłości ku nam, grzesznym,
zesłał nam swego Jednoro-

dzonego Syna; On zaś, przyszedłszy, wyzwolił nas z przemocy i władania szatana, wezwał do nieba i do niego wprowadził, ukazał nam prawdę
i utwierdził w dobrych obyczajach, wszczepił w nasze serca
zarodki cnót, obdarzył nas bogactwem swej łaski, uczynił z
nas przybranych synów i dał
dziedzictwo życia wiecznego.
Kościół co roku rozważa tę
tajemnicę, upominając, abyśmy nieustannie odnawiali
w sobie pamiątkę tak wielkiej miłości nam okazanej.
Uczy nas również, że przyjście
Zbawiciela przyniosło dobro
nie tylko tym, którzy żyli
z Nim współcześnie, lecz tak-

że, że moc tego przyjścia
udziela się nam wszystkim,
jeśli tylko zechcemy przez
wiarę i sakramenty przyjąć łaskę, którą Chrystus nam wyjednał, i naszym postępowaniem dostosować się do Jego
woli. Kościół pragnie również,
abyśmy zrozumieli, że tak jak
Chrystus raz jeden przyszedł
na świat w ludzkim ciele, tak
też gotowy jest przyjść do
nas w każdej chwili i o każdej godzinie, jeśli tylko usuniemy przed Nim wszelkie
przeszkody, i że wtedy zamieszka duchowo w naszych
duszach, przynosząc nam obfitość łask.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.
Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas
mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie
z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić.
2.

Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także
miejsce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem.

3.

Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne wspomnienie św. Barbary,
dziewicy i męczennicy z przełomy III i IV wieku, która jest szczególną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też
jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski
dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez
jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy.

4.

W dzisiejszą niedzielę przypada też XVII Dzień modlitw i pomocy
materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z polecenia władzy duchownej specjalną zbiórką do puszek przed kościołem wspieramy Fundusz
Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

5.

Wszystkich parafian: dzieci (z lampionami!), młodzież i dorosłych
zachęcamy do licznego udziału w roratach, sprawowanych w naszym
kościele codziennie o godz. 17:00.

6.

W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wieku. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci
i mądrości. Na spotkanie ze św. Mikołajem zapraszamy do świetlicy
wiejskiej po Mszy św. Biuro św. Mikołaja otwarte od godz. 17:00.

7.

W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary,
która mówi, że Pan Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna,
zachował Ją od grzechu pierworodnego. Prośmy naszą Najlepszą
Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach,
zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. Zapraszamy w ten
dzień na Mszę św. i specjalnie przygotowany montaż słowno - muzyczny.

8.

W piątek spotkanie formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy pierwszej gimnazjum.

9.

Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie w najbliższą sobotę na godz. 18:00.

10.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w parafialnym konkursie
na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Szczegóły konkursu
umieszczone zostały w gazetce.
W tym tygodniu imieniny obchodzą:

Barbara Dobrowolska, Barbara Froń, Barbara Korżyk, Barbara Michno,
Barbara Konopka, Barbara Dzik, Krystian Domański, Marcin Hermanowicz,
Maria Siedlecka, Wiesław Caban, Wiesław Krakowski.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

