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Być blisko Boga sercem
Patrząc na otaczający nas świat, widzimy przede
wszystkim to, co zewnętrzne. Podobnie postrzegamy drugiego człowieka. Bóg jednak widzi inaczej. Patrzy na serce,
przenika je. Jezus w dzisiejszej Ewangelii znowu konfrontuje
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się z faryzeuszami i ich zewnętrzną religijnością. Uświadamia
ich i nas, że relacja z Bogiem to nie tylko czczenie Go wargami. Ważna jest bliskość serca. Jezus idzie jeszcze bardziej w
głąb. Przypomina, że to z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzi to wszystko, co jest złem i rani człowieka. Dlatego jeśli
pragniemy, aby świat był lepszy, musimy zmienić coś we
własnym sercu.
Jezu, przepraszam Cię, że tak wiele słów i modlitw
wypowiadam tylko wargami.

Odpust w Polanie, Dożynki - str. 2
Rok Szkolny, wrzesień - str. 3

"... Miłość i cierpliwość niech ci
towarzyszą nieustannie w dążeniu do
poprawy. Postaraj się, by każdy odczytał
z twoich słów i czynów, że szukasz dobra
dusz ..." Myśli ks. Jana Bosko
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Wśród Nas

Odpust w Polanie
Pierwsze wzmianki o Święcie Przemienienia Pańskiego pochodzą z VII wieku. W 1457 r. papież Kalikst III wprowadził je do
liturgii całego Kościoła katolickiego jako wyraz wdzięczności za
zwycięstwo nad Turkami odniesione 6 sierpnia 1456 r. pod Belgradem. W Polanie uroczystości odpustowe przypadły na niedzielę 8 sierpnia. Punktem kulminacyjnym obchodów była niedzielna Eucharystia – suma odpustowa której przewodniczył ks.
Adam Paszek – rektor Seminarium Salezjańskiego w Krakowie.
W koncelebrze uczestniczyli także Ks. Zenon Latawiec, były dyrektor szkoły w Polanie oraz nasz ks. Proboszcz Marek Rusek.
Na homilii ksiądz Adam zwrócił uwagę na szczególne znaczenie
Przemienienia Jezusa na górze Tabor dla każdego z nas. Przemienienie ukazało, że do chwały objawionej przez Mesjasza dochodzi się szczególnie przez
cierpienie i śmierć. W związku z czym, każdy chrześcijanin powinien z pokorą i modlitwą przyjmować
ciężkie życiowe doświadczenia i z nadzieją spoglądać
w przyszłość. Jezus nie gwarantuje długiego pobytu
na Górze Przemienienia, nieustannych chwil wizji,
ekstazy, radości i beztroski. Zmartwychwstały wzywa
nas do czuwania z Nim jak w Ogrójcu w czasie udręki, cierpienia i ciemności, kiedy wszystko się wali.
Chodzi o to by w sytuacjach kryzysowych człowiek
nie zdradził Jezusa, a trwał przy Nim także na Górze
Golgoty, gdzie Jego oblicze jest mało pociągające.
Światło Boskie z góry Tabor wskazuje nam kierunek
i daje nadzieję, że umocnieni owocami Eucharystii
jesteśmy w stanie pokonać swoje ludzkie ułomności i
trwać przy Bogu Wcielonym po wieczność. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował chór parafialny, razem z dyrygentami Panem profesorem Tomkiem Ślusarczykiem i Panem Maćkiem.
Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim mieszkańcom za czynne uczestnictwo w Eucharystii odpustowej i
procesji.

Dożynki W Polanie
Dnia 21 sierpnia w sobotę odbyły się w naszej parafii tradycyjne
dożynki – święto dziękczynienia za zebrane plony. W tym roku dożynki
przygotowali mieszkańcy osady i za rzeki. Na początku Eucharystii został
wniesiony wieniec dożynkowy w postaci Kosza pełnego kwiatów, owoców
i warzyw z tego rocznych zbiorów. W homilii ks. Proboszcz podkreślił
znaczenie pracy na rolnika, a także przypomniał że wszystko co mamy zależy od Stworcy Boga. W procesji z darami uczestniczyli Starostowie dożynek – tę rolę w tym roku pełnili Pani Anna Norecka-Caban oraz Pan Grzegorz Gros.
Po Mszy Świętej mieszkańcy w pochodzie dożynkowym udali się na dalszą
część świętowania do świetlicy wiejskiej, gdzie czekał przygotowany poczęstunek. Starostowie przywitali gości i nastąpił obrzęd dzielenia chlebem dożynkowym. Zwieńczeniem uroczystości była wieczorna zabawa dożynkowa.
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Stubarwny wrzesień
Idzie jesień i już wkrótce
Wiatr na złotej zagra nutce;
Żółte liście strąci z drzewa;
Wszystko wokół porozwiewa.
Idzie jesień po kałużach,
Przez ulice, przez podwórza
I, choć smętna jest po trosze,
Kolorowe ma kalosze Pełne błysków i pasteli,
Że aż serce się weseli.
Kto je nosi - drodzy moi Słót wrześniowych się nie boi.
Przyodziany złotą szatą,
Zaplątany w babie lato
Wrzesień płaszczem nas okrywa,
Jak jesienna mgiełka siwa...
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 29 Sierpień 2021
1. Dzisiejszą niedzielą kończymy wakacyjne msze na Olchowcu - zapraszamy na przyszły rok.
2. We wtorek 31 sierpnia będziemy obchodzić 41. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych,
które zakończyły strajki i rozpoczęły proces przebudowy naszego państwa.
3. W środę będziemy obchodzić 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w modlitwie
szczególnie o tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny na wszystkich frontach.
4. 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny. Msza Święta, z prośbą o błog. Boże w nowym roku
szkolnym o godz. 9 00. W Gminie można otrzymać stypendium na ucznia szczegóły w gablotce.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11 00. zmiana Tajemnic różańcowych.
6. W czwartek z racji pierwszego czwartku miesiąca - modlimy się na Mszy św. o nowe liczne powołania kapłańskie i zakonne. Po mszy św. zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu.
7. Piątek 3 września to pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 17 30. W
piątek obowiązkowa spowiedź młodzieży kandydatów do bierzmowania klas VII i VIII, a także dzieci
komunijnych, które uczestniczą w pierwszych piątkach miesiąca.
8. W sobotę o godz. 8 00. Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, po
mszy nabożeństwo różańcowe do Niepokalanego Serca Maryi.
9. W najbliższą sobotę, dn. 04 września br., przybędzie do naszej miejscowości 65-osobowa grupa
pielgrzymów z Ks. Proboszczem z Nowej Wsi Grodziskiej. Głównie są to osoby, których rodziny
przed laty przeniosły się z Polany na Dolny Śląsk. Wspólna Mszę św. o godz. 12 00., a później spotkanie i poczęstunek w świetlicy Domu Kultury. Pielgrzymi w darze przywiozą nam ornat, który poświęcił Biskup Legnicki podczas uroczystości związanych z obchodami 50-lecia Parafii w Nowej
Wsi Grodziskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian na to spotkanie i wspólne wspominanie dawnych lat.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.
W tym tygodniu patronuje nam:
– w piątek 3 września – św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604), papież i doktor Kościoła, teolog.
Intencje Mszy Świętych 29 sierpień - niedziela
godz. 8.00. + Robert Pisarski - 30 dni od śmieci
o godz. 11.00. 1) + Marian Hankus gr.) 2. W intencji ofiarodawcy.
Olchowiec - godz. 14 30. - Za parafian

30 sierpień - poniedz. + Marian Hankus (gr.) 2) + Czesława Krakowska od rodz. Domaradzkich
31. sierpień - wtorek - + Marian Hankus (gr.)
2) + Maria Tarnawska—3 rocz. śm.
1. Wrzesień - środa - +Marian Hankus (gr.)
2) + Ryszard Sekuła
2 Wrzesień - czwartek - +Marian Hankus (gr.)
2) +Stanisław+ Julia + Antoni Krakowscy
3. Wrzesień - piątek - +Marian Hankus (gr.)
2) + Stefania + Kazimierz Rzucidło
4. Wrzesień - sobota - +Marian Hankus (gr.)
2) Za Ojczyznę i rodziny z Polany
5. Wrzesień - niedziela
godz. 8.00 - + Czesława Krakowska od znajomych z Bochni
o godz. 11.00 - + Marian Hankus (gr.)
2) Za Parafian
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