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Przemienienie Jezusa nas umacnia
Na górze Tabor Jezus przemienił się, uzewnętrzniając
swoją więź z Bogiem. Mogliśmy wraz z uczniami ujrzeć to
światło, jakim promieniał – światło Bożej miłości. Tam też
Bóg powiedział: „On jest moim Synem umiłowanym”. Sam

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
w Polanie

Bóg potwierdził tożsamość Jezusa. Czyż możemy mieć jeszcze wątpliwości? To bardzo ważny moment w życiu uczniów
Jezusa, a także naszym, moment, który umacnia naszą wiarę
przed wydarzeniami Wielkiego Piątku. Bóg nakazując nam:
„Jego słuchajcie!” – wytyczył nam drogę, na której możemy

w pełni poznać Jezusa. Zrozumieć śmierć i Jego zmartwychwstanie. Czy chcemy nią kroczyć? Czy potrafimy Mu zaufać
do końca? A może sami powinniśmy coś przemienić w sobie?
Jezu, proszę Cię, umacniaj mnie nieustannie, abym
nigdy w Ciebie nie wątpił.

Ogłoszenia Parafialne
i
Intencje Mszy św.

" Bądźcie wewnętrznie przekonani, że
wszystkie łaski, o które prosicie
Najświętszą Maryję Pannę będą wam
udzielone, byleście nie prosili o rzeczy,
które przysłużyłyby się do waszego
potępienia ..." Myśli św. Jana Bosko

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 8 Sierpnia 2021
1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy uroczystość odpustową Przemienienia Pańskiego. Kazanie
odpustowe wygłosi ks. Adam Paszek Rektor Seminarium Salezjańskiego w Krakowie.
2. Dziękuję wszystkim księżom, którzy przybyli do nas na uroczystość odpustową, dziękuję ks. Zenonowi Latawcowi za udział w naszych uroczystościach, dziękuję księżom za posługę w konfesjonale.
3. Wszystkim którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w uroczystość odpustową parafii serdeczne
„Bóg zapłać” ! Mieszkańcom „Osady” dziękuję za wykonanie prac porządkowych wokół Kościoła
i Cerkwi, Paniom za posprzątanie Cerkwi, chórowi kościelnemu za piękne śpiewy. Dziękuję także
Paniom pracującym w kuchni, oraz Paniom za smaczne ciasto odpustowe.
4.W Niedzielę 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na Liturgię do kościoła
przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione. Sam gest błogosławienia rzeczy jest okazją do wychwalania Stwórcy za wszelkie otrzymane dary. W tym dniu Msze Św.
o godz. 8.00 i 11.00 oraz 14.30 w Olchowcu.
5. 15 sierpnia przypadnie 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 r., zwanej „Cudem
nad Wisłą. Tryumf Wojska Polskiego zatrzymał nawałnicę bolszewicką, która zagrażała nie tylko
naszemu narodowi, a całej Europie.
6. W następną niedzielę składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
8. W tym tygodniu patronują nam:
– w poniedziałek 9 sierpnia – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein, 1891-1942), dziewica i męczennica, patronka Europy, filozof;
– we wtorek 10 sierpnia – św. Wawrzyniec (†258), diakon i męczennik;
– w środę 11 sierpnia – św. Klara (1194-1253), dziewica, wzorem św. Franciszka żyła w ubóstwie, założycielka
klarysek;
– w sobotę 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), prezbiter, franciszkanin, męczennik obozu
Auschwitz-Birkenau.

Intencje Mszy Świętych
8 sierpień - niedziela godz. 8.00. O błog. Boże i zdrowie dla Alicji, Małgorzaty, Justyny, Marii z rodzinami
o godz. 11.00. 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Józefa Krakowska, + Bronisława (k) Mazur, + Michał
Mańko, + z rodziny 3) Za Parafian

Olchowiec - godz. 14 30. -

+ Genowefa

9 sierpień - poniedz. 1) + James Anderson, + Bronisława Myłek 2) + Barbara Tokarczyk
10 sierpień - wtorek -

1) + Barbara Tokarczyk

11. Sierpień - środa -

1) + Barbara Tokarczyk

12. Sierpień - czwartek - 1) + Barbara Tokarczyk 13 sierpień - piątek - + Barbara Tokarczyk
14 sierpień - sobota - 1) + Barbara Tokarczyk 2) + Stanisław (T)
15 Sierpień - niedziela
godz. 8.00 - + Władysław Podraza
o godz. 11.00 - + Maria Mańko
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