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"... Szczera, synowska, światła ufność w 

Maryję, szczególna czułość wobec Niej i 

stała pobożność pozwoli wam przezwyciężyć 

każdą trudność, być wytrwałymi, 

wymagającymi w stosunku do siebie, 

kochającymi bliźnich i poprawnymi we 

wszystkim ..."  Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego  

w Polanie 

Rok XXX 2021, nr 32  

Nie ma miejsca na obojętność 

 Pytanie: „Czy i wy chcecie odejść?” w chwilach pró-

by Jezus zadaje także nam. Jego nauka jest trudna i wymaga-

jąca. Czy my ufamy Jezusowi? Czy wierzymy? Wielu współ-

czesnych ludzi woli się nie angażować w to, co jest trudne, i 

by żyć wygodnie, pozostaje obojętnymi. Tymczasem Jezus 

domaga się konkretnej, opartej na wierze decyzji. Kocha nas i 

ufa nam, dał nam wolną wolę. Do nas należy decyzja, czy 

zostajemy z Nim, czy odchodzimy. Pamiętajmy jednak, że 

tylko On ma słowa życia wiecznego.  

 Jezu, proszę Cię o wiarę, o to, bym zawsze wybierał 

Ciebie, bo Ty jesteś moim Panem i Zbawicielem.   

    

 Ogłoszenia Parafialne  

i   

Intencje Mszy św.  



1. Zostaliśmy zaproszeni na ucztę, na której Jezus daje nam chleb żywy – swoje ciało – abyśmy 

mieli życie, żyli na wieki. Tę prawdę uczmy się nieustannie odkrywać. 

2. Jutro przypadnie smutna rocznica podpisania paktu Ribbentrop – Mołotow. Dzień 23 sierpnia w 

2008 r. został ustanowiony Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Pamiętajmy w 

modlitwie nie tylko o tych, którzy zginęli w sowieckich łagrach i niemieckich nazistowskich obo-

zach koncentracyjnych, lecz także o tych, którzy opowiedzieli się za Bogiem.   

3. We wtorek wspominamy Maryję Wspomożycielkę Wiernych - prośby i  podziękowania można 

składać z tyłu Kościoła do skrzynki.  

4.W czwartek 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.  Msze Święte te-

go dnia o godz. 8 00. i 18 00.  

5. Wszystkim którzy przyczynili się do zorganizowania Święta dziękczynienia - Dożynek w naszej 

Parafii - dziękuję - Bóg zapłać.    

6. Dziękuję za ofiary, które są składane na rzecz naszej parafii. Ubiegłej niedzieli wynosiła składka 

inwestycyjna w kwocie 2170 zł. W ubiegłym tygodniu zostały zamówione 3 okna do zamontowania 

na wieży w kwocie 2500 zł. W tym roku chcemy się podjąć remontu głównego  wejścia do Kościoła. 

Wszystkim ofiarodawcom z parafii i gościom niech dobry Bóg wynagrodzi wszelkimi łaskami - Bóg 

Zapłać.   

7. W październiku chcemy w naszej świątyni zawiesić obraz Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyń-

skiego oraz  pamiątkową tablicę w pierwszą rocznicę  śmierci ks. Stanisława Gołyzniaka– ofiary na 

ten cel można składać u Pani Haliny i Teresy. Prosimy także o składanie ofiary na sprzątanie Ko-

ścioła.      

 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki 

Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli. 

 W tym tygodniu patronują nam:  

– we wtorek 24 sierpnia – św. Bartłomiej (†ok. 70), apostoł;  

– w piątek 27 sierpnia – św. Monika matka św. Augustyna.   

– w sobotę 28 sierpnia – św. Augustyn (354-430), biskup i doktor Kościoła. 

     Intencje Mszy Świętych 

22 sierpień - niedziela    godz.  8.00.  +   Marian Hankus (gr.)                  

       o godz. 11.00.   W intencji ofiarodawcy.   Olchowiec - godz. 14 30. -   Za parafian    

23 sierpień - poniedz.    + Marian Hankus (gr.)        

24. sierpień - wtorek -     + Marian Hankus (gr.)     

25. Sierpień - środa  -     +Marian Hankus (gr.)             

26. Sierpień czwartek - Uroczystość Matki Bożej Częstoch. o godz. 8 00. +Marian Hankus (gr.) 

 o godz. 18 00. W  pewnej intencji.       

27 sierpień  - piątek -      +Marian Hankus (gr.)       28 sierpień - sobota - +Marian Hankus (gr.)         

 

29  Sierpień - niedziela godz. 8.00 -  + Robert Pisarski - 30 dzień po śm.           

      o godz. 11.00 - + Marian Hankus (gr.)                   Olchowiec - godz. 14 30. Za Parafian     
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pw. Przemienienia 

Pańskiego  
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