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Stać się synem Bożym

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Talmud mówi, że dar deszczu jest większy niż dar
Tory, gdyż ona została dana jedynie Izraelowi, natomiast
deszcz swoim zasięgiem ogarnia wszystkich ludzi. Jeśli
zdamy sobie sprawę z tego, jak ważna dla Żydów jest Tora, pierwszych pięć ksiąg Pisma Świętego, to zrozumiemy
znaczenie tych słów. W doskonały sposób oddają one wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do tego, aby miłować wszystkich ludzi. Bóg jest dobry i swoją miłością
ogarnia całe stworzenie. My wezwani jesteśmy do tego,
aby naśladować Go w tej Jego miłości. Jezus nie mówi, że
będzie to proste, ale zapewnia nas, że w ten sposób będziemy synami Ojca, który jest w niebie. Pamiętajmy
o tym wezwaniu do miłości za każdym razem, gdy wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej.
Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż nam przezwyciężać wszystko to, co
nas na nią zamyka.

W tym numerze:
1%

2

FKD zaprasza

3

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Z miłością jest jak ze zbożem:
kto chce plon zbierać, musi zasiać.”
Jeremias Gotthelf

Przekaż
1% swojego podatku
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Wśród Nas

na naszą szkołę w Polanie.
Zrób to bez jakichkolwiek obaw.
To nic nie kosztuje.
Jest to przywilej, dzięki któremu każdy może
samodzielnie decydować na co konkretnie
zostanie przeznaczona część jego podatku.

Zainwestuj w nas!

Dziękujemy!
Zespół Szkół Salezjańskich w Polanie
38 – 709 Polana 67, tel.: 695 335 506
Nr konta: 90 8642 1012 2003 1206 6034 0002
E-mail: szkolapolana@wp.pl, http://www.polana.9com.pl
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Filmowy Klub Dyskusyjny zaprasza

„Jasminum”
Film pachnący miłością
Filmowy Klub Dyskusyjny serdecznie zaprasza
na film pt. „Jasminum”.
Film kategorii dramat, rok
produkcji 2006, produkcja
Polska. Reżyseria Jan Jakub
Kolski. Czas trwania 103
min.
W rolach głównych:
Adam Ferency, Janusz Gajos, Krzysztof Pieczyński,
Grzegorz Damięcki, Dariusz
Juzyszyn, Grażyna BłęckaKolska, Wiktoria Gąsiewska.
Filmowa opowieść toczy się
w czasach teraźniejszych.
Akcja filmu przenosi nas do
małej miejscowości – Jaśminowa, gdzie na terenie klasztoru mieszka kilku mnichów,
przeor Kleofas, zagorzały fan
kinematografii,
braciszek
Zdrówko, zajmujący się
wszystkimi codziennymi pracami oraz trzech pustelników: brat Czeremcha, brat
Śliwa oraz brat Czereśnia,
którzy złożyli śluby czystości. Każdy z nich posiada
szczególną cechę – pachnie
jak czeremcha, śliwa lub czereśnia. Legenda mówi, że
wkrótce jeden z nich objawi
się, jako święty, w co mocno
wierzy ojciec Kleofas. Braciszkowie wiodą spokojne
i poukładane życie aż do dnia
kiedy wszystko nagle się
zmienia diametralnie po
przybyciu do klasztoru konserwatorki zabytków, Nata-

szy, a wraz z nią jej córeczka
Eugenia.
To właśnie dziewczynka jest
narratorką filmu. Jej dziecięcy, przyjemny, chociaż często łamiący się głos, nadaje
całości niezwykłą otoczkę.
Film „Jasminum” to opowieść o miłości ukazanej na
kilka różnych sposobów; poprzez bohaterów, którzy
zmagają
się
z tym uczuciem, a wszystko
widziane
oczyma dziecka, przez nie
komentowane,
nierzadko
w bardzo humorystyczny
sposób.
Reżyser przedstawia
nam
różne historie
na wielu płaszczyznach.
Z jednej strony
mamy sielskie
życie zakonników, z drugiej
magiczny świat
zapachów. Poznajemy starą
legendę wielkiej
miłości,
jak i również
poznajemy
miejscową fryzjerkę, zakochaną w gwiazdorze kina akcji.

Serdecznie zapraszam!
Bogdan Siedlecki

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VII NIEDZIELA
ZWYKŁA

1.

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem
Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda
nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego
tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa
w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.

2.

W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św.
Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego
Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika,
wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede
wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego
następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

3.

Dnia 20 lutego br. (poniedziałek) w godzinach 10:00-13:00, w Bibliotece w Polanie, p. Ewa Konopka będzie udzielać nieodpłatnej
pomocy w rozliczeniu PIT-ów (w zamian za przekazanie 1% na
ZSS w Polanie). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

4.

Dnia 21 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 16:00, w świetlicy
wiejskiej w Polanie odbędzie się zebranie, w sprawie dalszego
funkcjonowania szkoły oraz założenia stowarzyszenia. Prosimy
o liczną obecność!

5.

Jeżeli chcesz wspomóc naszą szkołę, możesz to zrobić przekazując
1% na ZSS w Polanie (nr KRS wewnątrz gazetki) lub dokonać
wpłaty na konto Rady Rodziców: Podkarpacki Bank Spółdzielczy
nr: 43 8642 1012 2003 1211 4197 0001 z dopiskiem „Darowizna
na ZSS w Polanie”.
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Konrad Faran, Małgorzata Plucińska, Marta Zygmunt,
Marta Stępniewska, Damian Korżyk, Damian Łysyganicz, Damian Guza,
Maciej Faran, Maciej Dyrda, Maciej Żmijewski.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

