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Józef - mąż sprawiedliwy

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym.
Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa.
Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego postawa jest
więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła mu zrozumieć więcej niż więzy małżeńskie. Józef
przezwycięża ludzkie trudności i z wiarą i miłością przyjmuje Maryję oraz Tego, który począł się w Niej z Ducha
Świętego. Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle ważna - jako syn Dawida jest spadkobiercą obietnic
danych temu królowi. Jego fiat objawi sprawiedliwość
Boga wyrażoną w wypełnionym już znaku Dziewicy i Jej
Syna, który obwieszcza światu, że Bóg jest z nami.
Panie, Ty przez św. Józefa uczysz mnie sprawiedliwości większej, czyli takiej, dzięki której odnajduję drogę
prowadzącą do zjednoczenia nakazów prawa z uczynkami
miłości.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Jak często dzielimy się opłatkiem
z miłymi, a na niemiłych zgrzytamy zębami.”
Ks. Jan Twardowski
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1.

Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę jest Wigilia,
a potem kolejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po
chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.

2.

Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki,
czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty, 24 grudnia, na niedzielę,
25 grudnia. Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy
o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni
do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy
towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem,
wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu
i tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

3.

Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Utrwalone
w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste. Niech
czas Bożego narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli
do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

4.

W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.

5.

Wcześniej, w pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy
moment na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź.
Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia. W naszej
świątyni okazja do przedświątecznej spowiedzi św. jeszcze we wtorek od
godz. 15.30 do 17.00. W środę spowiedź w Czarnej od godz. 10.30 do 12.00
po południu od 15.00 do 17.00.

6.

Msza Święta w uroczystość Narodzenia Pańskiego będzie sprawowana o godz.
11.00.

7.

Serdecznie zapraszamy na kiermasz świąteczny, który odbywa się w Świetlicy
Wiejskiej. Można nabyć ozdoby świąteczne, domowe ciasta oraz wyroby wędliniarskie. Można także usiąść przy kawie czy herbacie, by wspólnie porozmawiać i pobyć ze sobą. Po Mszy św. o godz. 11:00 podczas tego kiermaszu
zostaną ogłoszone wyniki parafialnego konkursu na najpiękniejszą kartkę
świąteczną. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
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