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"... Wszystkie nasze zdolności i nasze 

zamierzenia, wszystkie nasze prace i 

nasze cierpienia, nasze upokorzenia, 

muszą mieć na uwadze tylko chwałę 

Boga ..." Myśli św. Jana Bosko 

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXIX 2021, nr 29  

Chleb życia 

 Chleb to jeden z największych darów, jaki dał nam 

Bóg. Każdy z nas codziennie zabiega o to, aby nie zabrakło 

go na naszym stole. Chleb jest nie tylko pokarmem, ale i zna-

kiem dobroci i miłości, zwłaszcza gdy dzielimy się nim z in-

nymi ludźmi. Tymczasem Jezus przypomina nam o tym, aby-

śmy troszczyli się o Chleb, który daje życie wieczne. Jezus 

uczy nas, że głodu duchowego nie można zaspokoić w inny 

sposób, jak tylko przyjmując z wiarą i miłością Jego samego, 

który jest prawdziwym chlebem z nieba. Ta rzeczywistość 

realizuje się właśnie podczas Mszy Świętej. A my przyjmując 

Jezusa, stajemy się podobni do Niego – stajemy się dobrzy 

jak chleb dla innych.  

 Panie, proszę Cię, daj mi siebie. „Jezu, Hostio, prze-

mień mnie w siebie” – jak mówiła św. s. Faustyna. 

Czym jest Uroczystość Odpusto-

wa? - str. 2  

Święto Przemienienia Pańskiego

 str. 2, 3   

Święty Jan Maria Vianney  - str. 3

  



Str. 2 Wśród Nas 

                                             Czym jest Uroczystość Odpustowa? 

       W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które dawniej  były bardzo żywe, warto zastanowić się ja-

kie jest znaczenie odpustu parafialnego.  

       Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym 

parafii lub kościoła a że kościół w Polanie jest pw. Przemienienia Pańskiego, więc uroczystości te obcho-

dzimy 6.08. ( w tym roku obchody przypadają na 08.08.)  

       Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny 

czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy wi-

nę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrzą-

dził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne 

dobre uczynki czy modlitwy.  

        Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki 

jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna,  komunia święta, 

wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę... i 

dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust 

ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń.  

         W parafialne święto, oprócz uroczystej Mszy św., organizowano procesje,  urządzano wspólne za-

bawy i uczty. W późniejszych wiekach uczestnictwo w święcie patronalnym kościoła dawało możliwość 

uzyskania odpustów. Podkreślano konieczność pokuty i nawrócenia. Przed uroczystością odpustową or-

ganizowano specjalne przygotowania, gdzie ważne miejsce zajmowała spowiedź. Należy także dążyć do 

wyrobienia właściwego zrozumienia odpustu u wiernych.  Wymaga to skierowania całej uwagi duszpa-

sterskiej na przeżycie duchowe święta patronalnego parafii. Zachęca się do korzystania z Sakramentu 

Pokuty, uczestnictwa we Mszy św., procesji oraz innych modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Głów-

na Msza św. celebrowana w odpust powinna być ofiarowana za wszystkich parafian. Opr. H.M  

       ————————————————————————————————————- 

    Święto Przemienienia Pańskiego  

 Przemienienia Pańskie w Kościele katolickim obchodzone jest 6 sierpnia i ma rangę święta litur-

gicznego.  Liturgia tego dnia wspomina opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które Chrystus obja-

wił swoje bóstwo.  

      Czytany w liturgii ewangeliczny opis Przemienienia Pańskiego pełen jest znaczeń symbolicznych: 

góra, światło i obłok są w Biblii charakterystyczne dla objawień Boga. „Jezus wziął ze sobą Piotra, Jaku-

ba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich” (Mt 

17,1). Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, ukazali się też Mojżesz i Eliasz a z 

obłoku dobiegł głos Boga. Są oni świadkami, którzy potwierdzają widzenie Apostołów i wskazują, że 

całe objawienie prowadzi do Jezusa. Dodatkowym i niepodważalnym uwierzytelnieniem jest głos Ojca, 

który mówi: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” (Mt 17,5).  

                                                                                



                                      

      (Ciąg dalszy) Przemienienie Jezusa miało umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie 

męki i śmierci Jezusa. Przemienienie ukazuje też, że do chwały 

objawionej przez Jezusa dochodzi się przez cierpienie i śmierć. 

Tak jak każda teofania (czyli objawienie bóstwa) Przemienienie 

Pańskie budzi fascynację i zachwyt ale zarazem lęk, dlatego św. 

Piotr powiedział najpierw: „dobrze, że tu jesteśmy” a w chwilę 

później uczniowie „upadli na twarz i bardzo się zlękli”.  

       W chrześcijaństwie wschodnim święto Przemienienia obcho-

dzone było już w V wieku. Do dziś zajmuje ono w liturgicznym 

kalendarzu chrześcijańskiego Wschodu jedno z najważniejszych 

miejsc. Przemienienie jest też bardzo częstym motywem ikono-

grafii wschodniej.  

       Na Zachodzie pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z 

VII i VIII wieku. Bardziej upowszechniło się ono w okresie wypraw krzyżowych, kiedy bardzo popularne 

były pielgrzymki do Ziemi Świętej, w tym także na Górę Tabor, uznawaną za górę przemienienia.  

        W 1457 r. papież Kalikst III, jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami odniesione 6 sierp-

nia 1456 r. pod Belgradem, wprowadził je do liturgii całego Kościoła katolickiego. W 1964 r. Górę Tabor 

odwiedził papież Paweł VI, który jako pielgrzym przemierzał Ziemię Świętą. Opr. H.M.  

 ————————————————————————————————————— 

    Święty Jan Maria Vianney    

 Mimo, że żył na przełomie XVIII i XIX wieku, również współcześni duszpasterze mogą się od niego wiele nauczyć. 

To wzór silnej woli, wytrwałości i autentycznej, prostej wiary, która przyciąga ludzi. Wspominamy go w Kościele 4 sierp-

nia.  

 Św. Jan Maria Vianney urodził się w 1786 roku, dorastał w prostej francuskiej rodzinie. Dopiero jako 25-latek 

został przyjęty do seminarium. Tu również miał ogromne problemy z nauką, usunięto go z tego powodu z seminarium. W 

końcu jednak pozwolono mu zdać egzaminy już po francusku, nie po łacinie i w 1815 roku przyjął święcenia kapłańskie.

 3 lata później trafił na parafię do maleńkiej wioski, Ars, w której mieszkało zaledwie 230 osób.   

Początki jego posługi duszpasterskiej były trudne. Mieszkańcy wioski nie byli zbyt gorliwymi wiernymi, na niedzielnej 

mszy pojawiało się kilka osób, Ars nie cieszyło się dobrą opinią. Również Vianneya nie przyjęto tam szczególnie ciepło – 

wyglądał nędznie i wydawał się mało zdolny. Stał się obiektem kpin, szydzono z niego i oczerniano.  

 Tymczasem kapłan robił wszystko, by przybliżyć ludzi do Boga. Modlił się za nich, umartwiał – spał na gołych 

deksach i pościł. Vianney wiedział, że jest za tych ludzi odpowiedzialny, że jego duszpasterska troska musi być poświęce-

niem siebie samego dla zbawienia innych. Wiele godzin spędzał na modlitwie, często przed Najświętszym Sakramentem.

   Boże mój, wolałbym umrzeć miłując Ciebie, niż żyć choć chwilę nie kochając… Kocham Cię mój Boski Zbawicie-

lu, ponieważ za mnie zostałeś ukrzyżowany… ponieważ pozwalasz mi być ukrzyżowanym dla Ciebie. O Boże mój, pozwól 

mi nawrócić moją parafię: zgadzam się przyjąć wszystkie cierpienia, jakie zechcesz mi zesłać w ciągu całego mego życia. 

Starał się być zawsze dostępny dla ludzi. Z oddaniem sprawował Eucharystię, często można było go spotkać w konfesjona-

le. Z czasem zaczęto w nim dostrzegać niezwykłego kapłana i spowiednika. Penitenci przyjeżdżali do Ars z całej Francji. 

Przejęty Vianney płakał nad grzechami ludzi, starał się budzić w nich pragnienie skruchy, ale zawsze zaznaczał, jak piękne 

jest Boże przebaczenie. Dzięki sakramentowi pokuty wielu osobom umożliwił przystępowanie do komunii, co było dla niego 

ogromną radością. 
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1. Stajemy się w pełni ludźmi, gdy pozwalamy się ogarnąć miłości Bożej, przyjmujemy Jezusa Eu-

charystycznego przypominającego nam: „Ja jestem chlebem życia” (J 6,35). Niech te słowa nieu-

stannie brzmią w naszych sercach, nie tylko w uszach.  
 

2. Dziś przypada 77 rocznica Powstania Warszawskiego. Módlmy się za wszystkich, którzy przez 63 

dni powstania warszawskiego walczyli o wolność Warszawy i ojczyzny.  
   

3. Dziś zmiana tajemnic Żywego Różańca, po Mszy św. o godz. 8 00.   
 

4. Jutro, 2 sierpnia, możemy uzyskać odpust zupełny Porcjunkuli, związany ze św. Franciszkiem z 

Asyżu. Aby uzyskać odpust, należy: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim modlitwę Ojcze 

nasz i wyznanie wiary, być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, pomodlić się w 

intencjach wyznaczonych przez papieża, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.  
  

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i sobota miesiąca.   

6. W piątek 6 sierpnia święto Przemienienia Pańskiego. Msze Święte tego dnia o godz. 8 00. i 18 00. 

będą w naszej cerkwi. O godz. 17 30 spowiedź z racji pierwszego piątku a także z okazji odpustu 

parafialnego. (będzie ksiądz z poza parafii.)  

   

7. W pierwszą sobotę miesiąca Msza z nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 8 00.  

8. W następną niedzielę uroczystość odpustowa w naszej Parafii. Kazania w tym dniu wygłosi i bę-

dzie przewodniczył sumie ks. Rektor Salezjańskiego Seminarium w Krakowie. Na sumę zapraszam 

panów do baldachimu, do sztandarów i dzieci do sypania kwiatów.  
  

9. W związku z uroczystością odpustową proszę o skoszenie trawy i posprzątanie terenu wokół ko-

ścioła i cerkwi przez mieszkańców Osady i za rzeki.  
  

10. W tym tygodniu patronuje nam:  

– w środę 4 sierpnia – św. Jan Maria Vianney (1786-1859), patron proboszczów. 

     Intencje Mszy Świętych 

1 sierpień - niedziela   godz. 8.00.  +  Zofia Skubisz, + Zdzisław, + Janina Oskoryp            

       o godz. 11.00.  + Michała Torbiński  - 25 rocz. śm.    

Olchowiec - godz. 14 30. - Za parafian   

   

2 sierpień - poniedz. 1)    + Barbara Tokarczyk  2) + Stanisław, +Julia, + Antoni Krakowscy   

3 sierpień - wtorek -    1) + Barbara Tokarczyk   2) +Ryszard Sekuła  

4. Sierpień - środa  -     1) + Barbara Tokarczyk     

5. Sierpień - czwartek -  1)+ Barbara Tokarczyk     

6 sierpień  - piątek - Święto Przemienienia Pańskiego - Msza św. w Cerkwi   

   Godz. 8 00.  + Barbara Tokarczyk   godz. 18 00. + Ryszard Sekuła   

7 sierpień  - sobota -  1) + Barbara Tokarczyk  2) Za Ojczyznę, za rodziny   

8  Sierpień - Uroczystość odpustowa  niedziela    

 godz. 8.00 - O błog. Boże i zdrowie dla Alicji, Małgorzaty, Justyny, Marii z rodzinami       

      o godz. 11.00 -  1) + Józefa (k)  Krakowska, +Bronisława(k) Mazur, + Michał Mańko, + z rodziny   

   2) Za Parafian   

         

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