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„Kiedy jakiś syn zostawia rodziców, 

by być posłuszny powołaniu, Jezus 

Chrystus sam zajmuje jego miejsce w 

rodzinie ..." Myśli św. Jana Bosko 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 
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Miłość bez odpoczynku 

Jezus dostrzega zmęczenie uczniów i prosi: „Idźcie sami na 

miejsce odludne i trochę odpocznijcie”. Ta zachęta skierowa-

na jest również do nas. On widzi, jak bardzo jesteśmy zabie-

gani, staramy się wypełniać wszystkie obowiązki zawodowe i 

rodzinne, i doskonale nas rozumie. Pozwólmy, aby Jego sło-

wa troski do nas dotarły. Znajdźmy czas na wyciszenie, by po 

prostu z Nim pobyć, wsłuchać się w Niego. Zapewne Jezus 

sam chciałby znaleźć chwilę na odpoczynek, na który posyła 

swoich uczniów, ale Jego miłość do człowieka jest pierwsza. 

On w miłości do ludzi nie ustaje, bo troszczy się o ich zba-

wienie. Jezus lituje się nad ludźmi garnącymi się do Niego 

jak owce, które nie mają pasterza. On daje mi miłosierdzie i 

umacnia swoim słowem.  

Panie Jezu, dziękuję, że wciąż jesteś przy mnie, znasz mnie i 

– mimo moich słabości, grzechów i niedoskonałości – ko-

chasz. Ofiaruję Ci moje serce i wolę, przemień mnie.  

    

 Ogłoszenia Parafialne  

i   

Intencje Mszy św.  



1. Jak miło brzmią w naszych uszach słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Pójdźcie wy 

sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31). Abyśmy mogli podejmować wy-

zwania związane z powołaniem, potrzebujemy czasu na odpoczynek, ale także na zaakcen-

towanie spraw duchowych, dzięki którym otaczający nas świat – dzieło Boga – nabiera wy-

jątkowego blasku. Uczyńmy wszystko, by nie zagubić duchowego wymiaru swojego życia. 

Bóg nam błogosławi w czasie wypoczynku, lecz zadbajmy także o odpowiednie miejsce i 

czas dla Niego w swoim życiu. Dziś składka przenaczona jest na cele inwestycyjne.  

2. W sobotę wspomnienie Maryi Wspomożycielki Z tyłu kościoła można składać kartki z 

czytelnie wypisanymi intencjami do naszej Matki.  

3. Za tydzień będziemy wspominać św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących, 

orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po Każdej Mszy św. błogosławieństwo 

pojazdów przed kościołem.  

4. W naszej parafii w zakrystii osoby potrzebujące mogą otrzymać olej. Św. Charbela.  

 

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:  

– w czwartek 22 lipca – św. Maria Magdalena, zaniosła im radosną wieść o zmartwychwsta-

niu, towarzyszyła Jezusowi i apostołom, uwolniona przez Pana z mocy złych duchów;  

– w piątek 23 lipca – św. Brygida (1303-1373), zakonnica, patronka Europy; 

– w sobotę 24 lipca – św. Kinga (1234-1292), dziewica, córka króla węgierskiego Beli IV, żo-

na księcia Władysława Wstydliwego.  

    Intencje Mszy Świętych  

18 Lipiec - niedziela   godz. 8.00 - O zdrowie i bł. Boże dla Czesława      

       o godz. 11.00. + Teodora Janiszek + córka Janina w rocznicę śmierci  

Olchowiec - godz. 14 30 00. O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Zajączkowskich.   

   

19 Lipiec - poniedziałek 1) + Ryszard Sekuła  2) + Barbara Tokarczyk    

20 Lipca - wtorek -    1) + Ryszard Sekuła   2) + Barbara Tokarczyk    

21 Lipca - środa  -     1) +Ryszard Sekuła 2) + Barbara Tokarczyk     

22 Lipiec czwartek -  1) + Ryszard Sekuła 2) + Barbara Tokarczyk    

23 Lipiec - piątek    - 1) + Ryszard Sekuła 2) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny Kijonka    

24 Lipiec - sobota -  1) + Ryszard Sekuła  2) + Jan Zygmanowski w rocz. śm.    

  

25 Lipiec - niedziela    

 godz. 8.00 -   +  Krzysztof          

      o godz. 11.00 -  + Mariusz w rocznicę śmierci.    

             o godz. 14.30 OLCHOWIEC -  …………………………..   
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