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Nasza pomoc od Pana

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego

W tym numerze:
Chór parafialny w terenie

2

Zaproszenie
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Święty Marek w jednym zdaniu swojej Ewangelii zawarł czterdzieści trudnych dni zmagań Jezusa
na pustyni. Czterdzieści długich dni i nocy samotności, prób i walki. W pokusie najgorszą rzeczą jest
uznanie, że jesteśmy sami. Tak nie jest! Właśnie wtedy Bóg wyciąga do nas swoją rękę, walcząc razem
z nami. Jest szczególnie blisko, choć nasze przeczucie
może temu przeczyć. On jednak nigdy nie zostawia
swoich dzieci w niebezpieczeństwie. Chrystus, który
sam walczył na pustyni, wie przecież doskonale, że
tylko z Nim możemy skutecznie pokonać pokusy
i zło.
Moja pomoc w imieniu Pana! Mój ratunek
i moja siła są w Tobie, Panie Jezu. Bądź przy mnie
w trudnych doświadczeniach i próbach. Umacniaj
mnie Twoją łaską.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Człowiek, który odmawia
wieczorną modlitwę, jest kapitanem,
który ustawia straże: może spać spokojnie!”
Charles Baudelaire

Wśród Nas
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Chór parafialny w terenie
Skończył się już okres
Bożonarodzeniowy. Przeszedł
też krótki czas liturgicznego
okresu zwykłego i rozpoczął
się okres wielkopostny. Warto
więc przypomnieć wreszcie
działalność chóru parafialnego, który
w ys z edł
p o z a
„ c h ó r
koś ci e l ny”, traktowany
j a k o
miejsce
w świątynnej
architekturze, by
kolędami uświetnić tradycyjne
już w Polanie „kolędowanie”.
Celem tegorocznej kolędy była składka na opał kościoła,
która wyniosła ponad 3100
PLN. Kwota ta została przekazana na ręce proboszcza. Zdecydowana większość kwoty
została zebrana od rodzin, które w parafii przyjęły kwestujący zespół; były też ofiary
przypadkowo przejeżdżających przez Polanę wycieczkowiczów z różnych stron Polski, którzy traktowali kolędników z wielką życzliwością,
traktując tę formę świętowania
Bożego Narodzenia, jako wyjątkową okazję zapoznania się
z miejscową tradycją.

Trzon kolędników stanowili członkowie chóru, którym
towarzyszyły dzieci i młodzież ze szkoły polańskiej.
Pobrali oni instrumenty ze
szkoły (kastaniety, dzwonki,
gongi, tamburyna), poprzebie-

rali się za pastuszków, aniołków, postaci, symbolizujących
śmierć i diabła, i szli przez
całą wioskę, śpiewając i odgrywając odpowiednie role,
które przygotowała Maria Maruszczak. Dzieci, wspierane
przez
muzykantów
(akordeonistę Bogdana Borzęckiego i gitarzystę Marka
Farana), śpiewały kolędy i pastorałki, do końca dotrzymywały kroku; pomimo zimna
i obowiązków szkolnych z radością kolędowały, za co
ksiądz proboszcz obiecał im
wycieczkę majową. Kolędowa ni e chó r z a ko ńcz ył
20 stycznia br. na plebanii tradycyjnym opłatkiem.

Pragnę podziękować (pod
nieobecność hospitalizowanej
wówczas opiekunki scholi,
Anny Stępniewskiej) wszystkim dzieciom i młodzieży,
które podjęły trud kolędowania, a więc: Aleksandrze, Zofii, Kindze, Julii, Pawłowi,
Oliwii, Emilii, Małgorzacie,
Robertowi, Amelii i Witkowi.
Ufam, że za parę lat będą
członkami chóru parafialnego.
Dziękuję też za zaangażowanie samych chórzystów: państwa: Bogdana Borzęckiego,
Marka Farana, Stanisława Łysyganicza, Małgorzaty Majewskiej, Marii Maruszczak,
Stanisława Myślińskiego
i Stanisława Zatwarnickiego.
Przypominam, że chór parafialny w Polanie ma format
otwarty. Każdy może w nim
śpiewać, kto „chce Pana Boga
wielbić”. Św. Augustyn napisał:, „Kto śpiewa, ten modli
się podwójnie”. Do tego wezwania odniosły się pozytywnie trzy panie, kolędując
z chórem z własnej inicjatywy: Grażyna Borzęcka, Joanna Faran oraz Marcelina
Ostrowska za co składam paniom serdeczne podziękowanie.
Ks. Damian Kempa
Opiekun chóru
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ZAPRASZAMY DO

Biegu Tropem Wilka
04.03.2018 r. (niedziela), godz. 14:00
Trasa: od świetlicy wiejskiej w Polanie, drogą na ,,Hawaje", do domostwa
p. St. Zatwarnickiego i z powrotem.
Długość trasy: ok. 1963 m
Bieg (a można też przemaszerować) odbędzie się w 3 kategoriach:
I kategoria - dzieci ze szkoły podstawowej,
II kategoria - młodzież i dorośli,
III kategoria - bieg rodzinny.
Po biegu zapraszamy wszystkich do świetlicy wiejskiej:


na rozdanie dyplomów i medali,



na wystawę fotograficzną o Żołnierzach Niezłomnych walczących
na Podkarpaciu,



na kawę, herbatę, ciastko i gorący żur.

Chętni do wzięcia udziału w biegu proszeni są o zgłoszenie swojego uczestnictwa
poprzez:


wypełnienie „karty zgłoszenia” (do pobrania w szkole, kościele, sklepie)
i przekazania jej do szkoły

lub


telefonicznie do p. Dominiki Podstawskiej 724-484-402.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

1.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziem-
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skim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi
walczyć.
2.

Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka.
Na nabożeństwo drogi krzyżowej zapraszamy w piątek po Mszy św.
a na gorzkie żale w niedzielę po sumie.

3.

Już w najbliższą niedzielę 25 lutego, rozpoczną się tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej. Poprowadzi je
ks. Andrzej Kędryna, proboszcz parafii Barcice w diecezji tarnowskiej.
O godzinie 8.00 i 11.00 Msza św. z nauką ogólną, o 17.00 Gorzkie
Żale z kazaniem pasyjnym. W poniedziałek i wtorek Msza św. o godz.
17.00 z nauką ogólną.

4.

Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu
i Solidarności z Misjonarzami. Odbędzie się zbiórka do puszek na Fundusz Misyjne AD GENTES.

5.

Zapraszam na spotkanie z Pismem św. we wtorek po Mszy św.

W tym tygodniu patronuje nam:

Wśród Nas
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego

22 II – św. Piotr Apostoł (I w.), pierwszy biskup Rzymu, papież, nauczyciel
wiary i wierny naśladowca Chrystusa.

38 - 709 Polana 26A
polana@sdb.krakow.pl
www.polana.9com.pl
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
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.

