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"... Kto chce być naprawdę moim, niech 

pogardza rzeczami tej ziemi. Oto 

maksyma, którą zostawia nam Boski 

Zbawiciel, byśmy mieli pewność 

zbawienia się ..." Myśli św. Jana Bosko 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXX 2021, nr 26  

Mieć oczy wiary  

Najtrudniej być świadkiem wiary wśród najbliższych, w gro-

nie przyjaciół. Kiedy wokół nas brakuje zaufania i zawierze-

nia Bogu, a ludzie kierują się jedynie własną mądrością, do-

świadczamy sytuacji Nazaretu. Dopóki człowiek zamyka się 

na prawdę, na obecność Boga w swoim życiu, nie jest możli-

wa jakakolwiek przemiana, wewnętrzne uzdrowienie. To 

grzech niedowiarstwa nie pozwala postępować w wierze. 

Święty Augustyn w jednym ze swoich kazań mówił o oczach 

serca i oczach wiary. Podkreślał, że oczy wiary są lepsze, sil-

niejsze niż wzrok cielesny.  

Panie Jezu, przyznaję, że często patrzę jedynie cielesnym 

wzrokiem. Naucz mnie patrzenia oczami wiary, one nigdy 

mnie nie zawiodą. 

    

 Ogłoszenia Parafialne  

i   

Intencje Mszy św.  



1. Dziś pierwsza lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o święto-

waniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń.  

W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby 

nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla 

Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy  

i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.  

2. Dziś zmiana Tajemnic Żywego Różańca po Mszy Św. o godz. 8 00.  

3. W czasie w wakacji—tygodnik parafialny - wsród Nas - będzie drukowany jako intencji 

 i ogłoszenia parafialne .   

 

4. Msze św. w Lipcu i sierpniu będą o godz. 18 00.   

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opie-

ki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

6. W tym tygodniu patronują nam:  

– we wtorek 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, patronka dzieł 

misyjnych w Polsce,   

– w czwartek 8 lipca – św. Jan z Dukli (ok. 1414-1484), prezbiter, gorliwy duszpasterz.  

    Intencje Mszy Świętych  

4 Lipiec - niedziela   godz. 8.00 - + rodziców, + Franciszek, + Stanisława (k)     

       o godz. 11.00 - + Jan Pisarski - w rocz. śm. o godz. 14.30 OLCHOWIEC - 1) + Jan Szewczyk  

5 Lipiec - poniedziałek 1) + Ryszard Sekuła  2) + Tadeusz Łysak, + żona Zofia  

6 Lipca - wtorek -    1) + Ryszard Sekuła   2) +Tomasz Wanat, żona Aniela   

7 Lipca - środa  -  1) +Ryszard Sekuła 2) + Jan Szewczyk    

8 Lipiec czwartek -  1) + Ryszard Sekuła 2) + James Anderson, + Bronisława Myłek  

9 Lipiec - piątek     - 1) + Ryszard Sekuła 2) + Jan Szewczyk   

10 Lipiec - sobota -  1) + Ryszard Sekuła 2) + Jan Szewczyk    

11 Lipiec - niedziela   godz. 8.00 -   + Jan Szewczyk        

      o godz. 11.00 -  O zdrowie i bł. Boże dla Henryka i Anieli z okazji 50 rocz. małżeństwa.             

o godz. 14.30 OLCHOWIEC -  + Jan Szewczyk  

 —————————————————————————————————-  

Msza święta gregoriańska (pot. gregorianka) – 30  Mszy świętych odprawianych codziennie przez kolejne dni 

w intencji jednej osoby zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu.  

Praktyka ta zainicjowana została w VI wieku przez papieża Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawianie w 

takiej formie Mszy Świętej za zmarłego mnicha benedyktyńskiego, przy którym znaleziono pieniądze, których 

ze względu na ślub ubóstwa nie powinien był mieć. Zgodnie z przekazem, trzydziestego dnia ów zakonnik 

miał się objawić papieżowi i podziękować za okazane mu miłosierdzie, dzięki któremu opuścił czyściec. Prak-

tyka ta rozwijała się dalej od VIII wieku, najpierw w klasztorach, później wśród innych wiernych. Mszy św.    

gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło mocne przekonanie Kościoła o szczególnej jej skuteczno-

ści dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.  
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