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Droga nawrócenia

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie
Niedzielne czytania
¨
¨
¨
¨

I czytanie:
Wj 3, 1-8a.13-15

Psalm responsoryjny:
Ps 103, 1-4.6-8.11
II czytanie:
1 Kor 10, 1-6.10-12

Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy
często przypisuje się ciężkie przewinienia ofiarom,
a niewinność ocalonym. Rzeź powstańców galilejskich dokonana przez Piłata lub tragedię pod gruzami
wieży Siloe łatwo się definiuje, że ci ludzie musieli
ciężko zawinić, skoro Bóg wymierzył im taką karę.
Jezus zwalcza to błędne myślenie: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Nawrócenie
jest uznaniem swojej grzeszności; tego, że jest się na
błędnej drodze. Jest także zerwaniem ze złem, a nade
wszystko jest zwróceniem się ku Bogu, który jest miłością. On wciąż oczekuje, abyśmy wydawali dobre
owoce. Nawrócenie jest kwestią naszego życia lub
śmierci. Być albo nie być.
Jezu, przyjmuję każde Twoje słowo i odnoszę je
do siebie, tak samo jak i znaki, przez które do mnie
przemawiasz. One prowadzą mnie na drogę nawrócenia i do wydania dobrego owocu.

Ewangelia:
Łk 13, 1-9

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Pan
mówi:
Nawracajcie
bliskie jest królestwo niebieskie.”
niebieskie.”

się,

(Mt 4,17 )
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Dzisiejsza Ewangelia po raz kolejny wzywa nas do nawrócenia
i przemiany życia. Opowiada nam jednocześnie o Bogu cierpliwym,
który pragnie wspomagać nasze wysiłki i dążenia, by przynosiły jak
najpiękniejsze owoce. Chcemy podejmować ten wysiłek, dlatego
wszystkich parafian pragniemy zachęcić do udziału w rekolekcjach
wielkopostnych, które rozpoczynają się w naszej wspólnocie parafialnej 6 marca. Nabożeństwa tego okresu także pomagają nam
w procesie nawrócenia i przemiany życia. Za udział w rekolekcyjnych ćwiczeniach, za udział w nabożeństwach drogi krzyżowej,
gorzkich żali bądź za odmówienie w piątki tego okresu modlitwy
Oto ja dobry… można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Najlepszym owocem czasu nawrócenia i przemiany będzie oczyszczenie serca w sakramencie pokuty i pojednania. Nie odkładajmy
tego na ostatnią chwilę! Kapłani codziennie służą posługą
w konfesjonale.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek zapraszamy na wieczorne
nabożeństwo w intencji powołanych do służby Bożej oraz
o nowe i święte powołania. Okazja do spowiedzi świętej przed Mszą
św. W sobotę po Eucharystii odmówimy wspólnie różaniec fatimski.

W sobotę filmowy klub dyskusyjny zaprasza na film pt. "Ziemia
Maryi", reżyseria Juan Manuel Cotelo. Film w kategorii dramat, produkcja Hiszpania, 2013 rok, czas trwania 110 min. W rolach głównych: Cameron Losa, Juan Manuel Cotelo, Emilio Luiz.

Film "Ziemia Maryi" (oparty na faktach) stara się być dziełem
atrakcyjnym zarówno pod względem treści, jak i formy. I jedno i drugie
może budzić kontrowersje i gorące reakcje. Ale przecież właśnie o to chodzi w kinie. Samozwańczy Adwokat Diabła, który wyrusza z misją odnalezienia Kobiety, która ma wpływ na tak wielu ludzi i zbadania tego fenomenu. Jego rozmówcy, wśród nich między innymi modelka, zniszczona życiem prostytutka, dotknięta wyniszczającą chorobą była tancerka rewiowa,
polityk, ksiądz opowiadają co przeżyli. Wszystkich pali tak ogromny ogień
w sercu, że zmusiło to ich do porzucenia swojego dotychczasowego życia
i zaczęcia go od nowa. Ważne jest po prostu to, że człowiek nie jest kompletny bez życia duchowego. Wiele z wypowiedzi, jakie można usłyszeć
w filmie, trąci naiwnością. A jednak potrzeba wiary jest tu tak wielka,
że trudno ją kwestionować. Obraz staje się więc sugestywnym portretem
ludzi wypalonych, zgłodniałych, zdesperowanych, dla których jedyną deską ratunku staje się wiara.
W tym tygodniu imieniny obchodzą:

Helena Mańko, Kazimiera Buć, Kazimierz Maj, Kazimierz Przybylski,
Kazimierz Torbiński, Oliwia Krakowska, Oliwia Krakowska.

Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

