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Duch Prawdy i Jego dary
Jezus zapowiedział, że po Jego odejściu przyśle nam Wspomożyciela – Ducha Świętego. On nad nami czuwa i do każdego z
osobna przemawia, ale żeby Go usłyszeć, musimy na chwilę się za-

Tygodnik parafii
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trzymać i spotkać z Nim na modlitwie. On uczy prawdy o naszym
życiu. Daje nam dobre natchnienia w realizacji naszego powołania.
Dzięki Jego darom możemy wykonać zadania, które Bóg nam przygotował. Dlatego otwórzmy się na działanie Ducha Świętego i każdego dnia prośmy Go o dary: mądrości, rozumu i rady, męstwa,

umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej… Nie ograniczajmy Ducha Świętego w działaniu, a będziemy świadkami zaskakujących
cudów!
Duchu Święty, przyjdź! Rozpal moje serce ogniem Twojej
miłości. Oświeć swoim światłem moje sumienie.

Relikwie Św. Jana Pawła II w świątyni w Polanie—str. 2
Witraże w oknach Polańskiej
świątyni—str. 3.

"... Wielką pomocą w drodze do nieba są
sakrament Komunii Św. i sakrament pokuty;
stąd każdy nieprzyjaciel waszej duszy, stara się
was oddalić od tych praktyk naszej świętej
religii ..." - Myśli księdza Bosko

Str. 2

Wśród Nas

Relikwie Św. Jana Pawła II w świątyni w Polanie
W polańskim kościele pw. Przemienienia Pańskiego, 16.05.2021 odprawiono szczególną Mszę Św.,
podczas której nastąpiło uroczyste wprowadzenie do świątyni relikwię Św. Jana Pawła II. Tym aktem
zwieńczono starania naszego proboszcza, ks. Marka Ruska – pomysłodawcy tego przedsięwzięcia.
Uroczystą Eucharystię sprawowali zaproszeni księża: ks. Bogdan Nowak – proboszcz
parafii w Przemyślu oraz ks. Zenon Latawiec
– były dyrektor szkoły w Polanie, w czasach
gdy prowadzili ją księża Salezjanie, a obecnie
dyrektor Szkoły Salezjańskiej w Przemyślu.
Podczas Mszy Św. homilię wygłosił ks.
Zenon Latawiec, który bardzo mocno zaakcentował

postać Jana Pawła II, przypominając

Jego życiorys. Papież Polak, dzisiaj już Święty, był człowiekiem wielkiej wiary, zawierzył
swoje życie Matce Bożej, i jak sam niejednokrotnie podkreślał, że Maryja prowadziła Go,
wskazując mu drogę. Ks. Zenon zaznaczył, że
każdy z nas powołany jest do świętości, którą można osiągnąć m.in. modlitwą czyli rozmową z Bogiem.
Modlitwa to jedna z podstaw utrzymania dobrej relacji z Bogiem. Utrata tej osobistej relacji ze Stwórcą
prowadzi w obecnych czasach do powszechnej laicyzacji społeczeństwa.

W homilii wspomniano

również o licznych papieskich pielgrzymkach do Ojczyzny, które zawsze niosły ważne przesłanie do Polaków. Papież mówił do nas o rzeczach fundamentalnych : o godności, sumieniu, odpowiedzialności czy
tolerancji. Zawsze podkreślał niezaprzeczalną
wartość życia na każdym etapie jego rozwoju.
Wszyscy pamiętamy Jego zawołanie : ,, Nie
lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi ‘’.
W homilii ks. Zenona nie zabrakło również
gorzkiej refleksji wobec aktualnej sytuacji
społeczno-politycznej w Polsce, która pokazuje, że nauki Św. Jana Pawła II, jako społeczeństwo ,w pełni nie przyswoiliśmy.
Miejmy jednak nadzieję, że w czasach postępującej laicyzacji życia, odchodzeniu od
kościoła, obecność relikwii Św. Jana Pawła II
w Polanie, wzmocni naszą wiarę, wzbudzając
w nas potrzebę modlitwy i zawierzenia Panu
Bogu.

Opr. H.M

Rok XXX 2021, nr. 19

Str. 3

Witraże w oknach Polańskiej świątyni
Od niedzieli 16.05 parafianie uczestniczący
w eucharystii mogą podziwiać dwa witraże zdobiące
okna prezbiterium Polańskiej świątyni. Są to postacie archaniołów: Michała i Gabriela.
Wykonane dzieło to kolejny krok naprzód do
upiększenia naszej świątyni na chwałę Bogu, a ludziom na pożytek. Ks. Proboszcz Marek Rusek kon-

sekwentnie realizuje kolejne inwestycje mające na
celu upiększenie świątyni i placu wokół niej.
Dzieło budowy kościoła zapoczątkowane w 1991 r.
przez śp. Ks. Józefa Talika, kontynuowane przez ks. Stanisława Lasaka, śp. ks. Stanisława Gołyźniaka kończy ks. Marek. Warto tutaj nadmienić, że ks. Marek w pewnym sensie uczestniczył w początkowych pracach przy budowie kościoła pełniąc posługę wikarego.
Historia zatoczyła koło i dziś ks. Marek z woli Bożej
dostał możliwość zwieńczenia dzieła budowy pełniąc

posługę proboszcza.
Wszystkie przeprowadzone prace nie były by
możliwe bez ogromnej ofiarności i determinacji
mieszkańców Polany – szczególnie członków chóru
Polańskiego, wielu anonimowych darczyńców, w tym

przyjaciół z Chojnowa i wsi Biała. W imieniu parafian oraz ks. Proboszcza Wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym możemy cieszyć się coraz
piękniejszą świątynią – Serdeczne „ Bóg zapłać’.
Opr. D.M.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 23 Maja 2021
1. Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Uroczystość jest dopełnieniem Wielkanocy. Niech w naszym życiu umocnienie darami Ducha Świętego przynosi widoczne owoce: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, z których będą
czerpać ci, których spotkamy w życiu codziennym.
2. Jutro będziemy obchodzili święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. To również dzień Maryi Wspomożycielki Wiernych z racji dorocznej uroczystości. O godz. 18 00. odprawimy uroczystą
Mszę Świętą z prośbami do Maryi Wspomożycielki.
3. W środę 26 maja – Dzień Matki. To dzięki matkom żyjemy, to one troszczyły się, i stale troszczą, o
nas. Na Mszy Świętej o godz. 18 00. w sposób szczególny będziemy otaczać modlitwą wszystkie
matki naszej parafii.
4. Dzieci komunijne przez cały tydzień zapraszamy na Mszę św. i Nabożeństwo Majowe.
5. W czwartek 27 maja święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Tego dnia zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu i modlitwę za kapłanów.
6. W następną niedzielę Msza św. o godz. 11 00. Pierwszej Rocznicy Komunii św. Dzieci i rodziców
zapraszamy do spowiedzi św. w piątek o godz. 17 30.
7. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Serdeczne „Bóg Zapłać” wszystkim
ofiarodawcom, dzięki którym było możliwe dokończenie ostatniej inwestycji - montaż witraży i malowanie prezbiterium. Koszt prac - 24 tysiące złotych. W tym roku planowany jest remont wejścia do
Kościoła i chodnik.
8. Dziękuję rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za zrobienie porządku wokół Kościoła i za ofiarę na
cele inwestycyjne. Młodzieży dziękuję za zrobienie porządku wokół probostwa.
W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 26 maja – św. Filip Neriusz (1515-1595), prezbiter, wychowawca młodzieży, opiekun ludzi
chorych, założyciel wspólnoty duchownych, zwanych oratorianami, w Polsce – filipinami;
– w sobotę 29 maja – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), dziewica, wychowawczyni i opiekunka
dzieci i młodzieży, założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.

Intencje
23 Maj - Niedziela - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

o godz. 8 00. + Bronisława (k) + Stanisław Łysyganicz w rocz. śm.
o godz. 11 00. 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Józef Pawełkiewicz
24 Maj - poniedz. - Święto Matki Kościoła - + Józefa Krakowska 2) Msza z prośbami i podziękowaniami do Maryi Wspomożycielki.
25 Maj - wtorek- 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) O powrót do zdrowia i bł. Boże dla Krzysztofa
26 Maj - środa 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) O zdrowie i błogosł. Dla Alicji i jej rodziny.
27 Maj- czwartek 1)+ Józefa Krakowska (gr.) 2)+ Kazimiera Budziewska od córek Angeliki z rodziną.
28 Maj - Piątek 1) + Józefa Krakowska (gr.) 2) + Anna, + Franciszek Szeliga.
29 Maja - sobota 1) +Józefa Krakowska gr. 2)+ Jan Wychowanek
Sobota o godz. 12 00.- Msza św. chrzcielna o zdrowie i błog. Boże dla Mikołaja Czuchry i rodziny.

30 Maja - Niedziela - Uroczystość Trójcy Świętej
o godz. 8 00. + Walenty, + Zofia Kardysinśka
o godz. 11 00. 1) +Józefa Krakowska (gr.)
2) W intencji dzieci pierwszej rocznicy Komunii św. i rodziców
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