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Piękny dar

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

W tym numerze:
Spotkanie opłatkowe

2

Zaproszenie

3

Dzień Babci to okazja do podziękowania Bogu
za dar życia. Najpierw własnego, a później za dar życia naszych rodziców i dziadków. To dzięki ich miłości możemy cieszyć się dniem dzisiejszym. Święty
Efrem, syryjski poeta i teolog, porównywał życie
ludzkie do palców jednej ręki. Jest ono krótkie jak
rozpiętość naszej dłoni. Kolejne etapy życia różnią się
od siebie niczym poszczególne palce. Nikt jednak
o zdrowych zmysłach nie powie, że któryś z palców
jest niepotrzebny. By dłoń była sprawna, potrzeba
wszystkich pięciu. Podobnie jest z naszym życiem.
Aby było szczęśliwe, potrzeba wypełnić sensem każdy z jego etapów. Nie powinniśmy nigdy uważać, że
jesteśmy już niepotrzebni Bogu i innym.
Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci za dar mojego życia, za
każdą jego chwilę. Dziękuję, że zawsze jesteś blisko
mnie i nigdy mnie nie opuszczasz. Pragnę z Twoją pomocą cieszyć się pełnią życia. Wierzę, że jest to możliwe, kiedy Ty jesteś ze mną.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Obowiązkiem chrześcijanina jest spotkać
Chrystusa i zjednoczyć się z Nim.”
św. Augustyn

Wśród Nas
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SPOTKANIE OPŁATKOWE W SZKOLE
22 grudzień był ostatnim dniem nauki w szkole
w roku 2017. Po dwóch godzinach lekcyjnych poszczególne
klasy wraz z wychowawcami
przygotowały w dużej sali,
gdzie odbywają się zwykle
zajęcia wychowania fizycznego, stoły, na których znalazły
się frykasy. Każda klasa zajęła
miejsce przy swoim stole.
O 10.30 rozpoczęto spotkanie modlitwą i odczytaniem
fragmentu Ewangelii wg św.
Łukasza,
wspominającym
o narodzeniu Jezusa. Następnie ks. dyrektor złożył wszystkim życzenia. Oprócz uczniów
i nauczycieli, obecni byli też
rodzice. Przełamanie się opłatkiem i wzajemnie składane,
prywatne już życzenia, zakończyły część oficjalną.
„Opłatek szkolny” w tym
roku był wyjątkowo udany.
Każda klasa przedstawiła jedną kolędę. Najmłodsi, wraz
z panią Małgorzatą Gałek, zaśpiewali
kolędę
„Dzisiaj
w Betlejem”, przy akompaniamencie na trójkącie Piotra
Wiercińskiego. Kolejno prezentowały się następne klasy.
Pod nieobecność przebywającej w szpitalu wychowawczyni klas II i III – pani Anny
Stępniewskiej, opiekę nad tymi klasami przejął ks. dyrektor. Olivier zagrał na flecie
kolędę „Lulajże Jezuniu”.
Wyjątkowo bogato zaprezentowała się klasa IV. Kolęda „Wśród nocnej ciszy” została zaśpiewana przy akompaniamencie skrzypiec, na
których grał Marcin Kania,
keyboardu, przy którym zasiadła Małgorzata Michno, Emi-

lia Caban podgrywała na gitarze, a pozostali uczniowie
mieli instrumenty towarzyszące (cymbałki, kastaniety, bębenki).
Klasa VI zaprezentowała
kolędę „Pójdźmy wszyscy do
stajenki” przy akompaniamencie gitar, na których grały Oliwia Krakowska, Julia Hermanowiczówna i Kinga Borzęcka. Chłopcy wzięli do rąk kastaniety i grzechotki. Został
też wykonany telefon do pani
Anny Stępniewskiej do szpitala, która mogła tą drogą przyjąć życzenia i usłyszeć kolędę,
dedykowaną
jej
przez
uczniów.
Nasi nestorzy – kl. III gimnazjum wraz z wychowawczynią – panią Joanną Cichacz,
podgrywającą na gitarze, zaśpiewali kolędę „Przybieżeli
do Betlejem pasterze” i tradycyjnie już, obecnie jako jedyni, uczący się j. niemieckiego,
zaśpiewali {Królową wszystkich kolęd} – „Stille Nacht”.
Na koniec, pod przewodnictwem pani Joanny Cichacz,
wszyscy zaśpiewali pastorałkę
<Gore gwiazda Jezusowi>.
Obraz pisany jest mało suge-

stywny, dlatego pani Hanna
Myślińska, jak wprawny fotograf, uwieczniła spotkanie na
kliszy.
W tym miejscu należy napisać życzenia, które Szkoła
Salezjańska składa wszystkim
mieszkańcom Polany: są one
nie tyle spóźnione, ile rozciągnięte w czasie:
BÓG SIĘ NARODZIŁ, BY
LUDZI OSWOBODZIŁ!
ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI
I BOŻYCH DARÓW
SZCZĘŚCIA, DOBROCI
ŻYCIA BEZ SWARÓW

I

SZKOŁA SALEZJAŃSKA
ŻYCZY PARAFIANOM
BY ŻYĆ MIŁOŚCIĄ, NADZIEJĄ I WIARĄ
NIECH W NOWYM ROKU
ŻYCZLIWOŚĆ ZAKWITA
I ZAWSZE W POLANIE
UŚMIECH NAS WITA
Ks. Damian Kempa
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27.01.2018r. (sobota)
Świetlica wiejska w Polanie

Godz. 16:00 – 19:30

Godz. 20:00

zabawa dla dzieci

zabawa dla dorosłych



poczęstunek



bufet



gry i zabawy



taniec ,,kotylionów”



konkurs na maskę
karnawałową



losowanie biletów o
godz. 24:00

GRA ZESPÓŁ ,,KWINTO”
Cena biletów: 15 zł
Organizator: Rada Rodziców przy Szkole w Polanie

Zapraszamy!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA
ZWYKŁA

1.

Pan Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi
w sieci zbawienia, bo czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

2.

Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na
świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Po Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu.

3.

W piątek przypada w Kościele w Polsce Dzień Islamu. Poznawanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu
podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie.

4.

W środę 24 dzień miesiąca wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych po Mszy św. nabożeństwo z odczytaniem próśb i podziękowań.

Rok B

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy
w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy.
25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan.
Wśród Nas
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego
w Polanie

26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za
wiarę.
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