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Czuwajcie!

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

W tym numerze:
Realizacja projektu

2

Wilcze śpiewy

2

Zaproszenie

3

Dominantą dzisiejszej Ewangelii jest wezwanie do czuwania. W zasadzie nie jest nam ono obce, gdyż współczesny
świat ustawił nas w stan ciągłego czuwania: na kolejny SMS,
kolejny e-mail, kolejną promocję czy superofertę, której nie
możemy przegapić... Choć w tego typu sprawach warto by było, abyśmy zredukowali ową "czujność" do pewnego stopnia,
to w sprawach duchowych często wcale jej nie posiadamy lub
jej poziom jest bardzo niski. Jezusowe wezwanie do czuwania
jest zaproszeniem do "starania o wszystko" zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i duchowej. Nie chodzi przecież o to,
aby kosztem twardego stąpania po ziemi wyrobić w sobie
wrażliwość duchową. Tak jak chrześcijaństwo wzywa do znalezienia właściwej harmonii pomiędzy duszą a ciałem, tak też
wzywa nas do pełnego otwarcia się na rzeczywistość wieczną
w naszym tu i teraz.
Panie, naucz nas czujności, która otwierając nas na
Ciebie, pogłębia nasze zaangażowanie wobec tych, których postawiłeś na naszej drodze, a w nas samych rodzi coraz głębsze
zrozumienie wieczności.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Wiara jest pewnością,
że Bóg troszczy się o rzeczy najmniejsze.”
Søren Kierkegaard
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Projekt Żołnierze Wyklęci
Niesprzyjająca
aura
pogodowa – zimny, intensywnie padający deszcz nie zniechęcił harcerzy zastępu Cichociemni
do
uczestnictwa
w zbiórce. Za zgodą komendanta hufca Lesko, hm. Tomasza Latoszka rozpoczęliśmy
realizację projektu: „Żołnierze
Wyklęci”. Sam temat był nam
znany, m.in. z tego, że uczestniczyliśmy, jako zastęp w uroczystościach pogrzebowych
mjr Łupaszki, poznaliśmy historię jego oddziału.

Spotkanie podzieliliśmy na
dwie
części:
teoretyczną
i praktyczną.
Pierwsza to przypomnienie
samej terminologii: Żołnierzy
wyklętych, krótki rys historyczny podziemia niepodległościowego na Podkarpaciu.
Druga to gra terenowa.
Uczestniczy mieli przyjąć rolę
zwiadowców
oddziału
„Topora”, pragnącego przekroczyć granicę ze Słowacją,
dokonać zwiadu w miejsco-

wości Czarna, wykonać mapkę z naniesieniem na nią strategicznie ważnych punktów,
rozwiązać krzyżówkę z hasłem przewodnim następnego
spotkania. „Cichociemni” wykonali swoje zadanie na przysłowiową 5, a swoje przygotowanie teoretyczne potwierdzili
konkretnym czynem. – usunięciem drzewa, które zatarasowało drogę wojewódzką do
naszej miejscowości.

Wilcze śpiewy… w harcówce
Czas radosnego świętowania, związanego z Dniem
Niepodległości dobiegł końca
i nadeszła pora „zwykłych”
spotkań Gromady Zuchów
„Wataha” z Polany. Sobotnie
przedpołudnie dla zuchów
to czas intensywnej pracy.
Przypomnieliśmy sobie symbolikę znaczka Zucha, garść
informacji dotyczących obrzędowości, nauczyliśmy się no-

wych
piosenek
oraz….:
przerywników i okrzyków
harcerskich. Zapał do okrzyków był duży, jak na wilczki
przystało, choć nie obyło się
bez małych trudności. Zabawa w mini podchody, iskierka…Czuwaj … i do następnej
zbiórki.
ks. Jarek
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela
w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.

2.

Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski.
W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia
miłość...”. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, dziś rozpoczynającym się,
roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem
Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.

3.

Udział we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej
w dni powszednie o godz. 17.00. niech będzie naszą odpowiedzią na
zachętę do ciągłego czuwania. Wszyscy przynosimy świece, a dzieci
mają lampiony i uczestniczą w procesji na wejście.

4.

Jutro, we wspomnienie św. Barbary, otaczamy modlitwą bezrobotnych
i poszukujących pracy. Zapraszamy na Mszę Świętą w ich intencjach.

5.

W środę wspominamy św. Mikołaja. Pamiętamy o tych, którzy obdarują
nas upominkami. Dzieci niech szczególnie pamiętają o Roratach w tym
dniu.

6.

W piątek czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapalona świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Msze Święte o godz.
17.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Chociaż jest to dzień pracy, zachęcamy do licznego
udziału we Mszy Świętej.

7.

W przyszłą niedzielę będziemy modlić się i zbierać ofiary na pomoc
Kościołowi na Wschodzie.

8.

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia niech Maryja Niepokalana
oświeca każdą chwilę życia.
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W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
7 XII – św. Ambroży (ok. 340-397), biskup Mediolanu i jeden z czterech
wielkich doktorów Kościoła zachodniego, patron pszczelarzy.

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.

