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Dlaczego człowiekowi jest dobrze na górze
Tabor? Dlatego że tylko Bóg może wypełnić wszystkie jego pragnienia i najskrytsze marzenia. Na górze
Tabor w przemienionym ciele Chrystusa apostołowie
ujrzeli obraz zmartwychwstałego i chwalebnego ciała.
Zobaczyli pełnię ludzkiego życia, dla jakiego Bóg
stworzył człowieka. I to dlatego dobrze im było na tej
górze. Odczuli przedsmak wiecznego szczęścia, którego człowiek doznaje, będąc razem z Bogiem.
Chryste, prawdziwy Boże, który na górze Tabor
przemieniłeś się w obecności swoich uczniów i apostołów, pozwól mi zanurzyć się w świetle Twojej chwały
i napełnij moje serce tęsknotą za Tobą.

„Nie samym chlebem żyje człowiek …”
„Życie każdego człowieka musi być
nieprzerwaną wędrówką ku świętości.”
św. Jan Paweł II
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ZAPRASZAMY DO

Biegu Tropem Wilczym
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.
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Historia „Biegu tropem wilczym”
W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym
Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy
polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 –
1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie koło Zalewu Zegrzyńskiego. Pierwsza edycja biegu miała charakter surwiwalowy a wzięło w niej udział 50 uczestników. Rok później,
dzięki wielkiemu zaangażowaniu ludzi z Fundacji Wolność i Demokracja, która organizuje go
do dzisiaj, bieg zaczął nabierać rozpędu i został przeniesiony w miejsce znane z późniejszych
edycji w Warszawie – Park Skaryszewski. Pobiegło wtedy 1500 biegaczy! Od 2015 bieg ma
charakter ogólnopolski i na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń biegowych.
W 2017 roku w Biegu wzięło udział ok. 60 000 uczestników z 281 miast: 229 miast-partnerów,
6 miast zagranicznych (Wilno, Londyn, Nowy Jork, Chicago, Herdorf-Dermbach, Ingleburn),
41 miast (w ramach biegów garnizonowych) oraz 5 misji wojskowych za granicą (Kosowo,
Afganistan, Irak, Kuwejt, Bośnia i Hercegowina), gdzie hołd Żołnierzom Wyklętym oddali nie
tylko polscy żołnierzy, ale również żołnierze z USA, Węgier, Danii, Ukrainy itd.
W zbliżającej się VI edycji Biegu Tropem Wilczym, która odbędzie się 4 marca 2018 roku,
ambicją organizatorów będzie zorganizowanie Biegu w ponad 280 miastach, gdzie Tropem
Wilczym pobiegnie ok. 70 000 biegaczy. W ramach projektu odbędzie się tradycyjny bieg na
1963 metry (odwołanie do roku w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps.
Lalek) wspólny dla wszystkich miast a także i wsi.
W tym roku po raz pierwszy organizujemy w Polanie „Bieg tropem wilczym”, chcąc
w ten sposób upamiętnić Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych. Serdecznie zapraszamy!
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W tym tygodniu imieniny obchodzą:
Mirosław Konopka, Mirosław Majewski, Helena Mańko.
Solenizantom składamy serdeczne życzenia
i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w piątek o godz. 1700.

