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Bóg potrzebuje schronienia
Dzisiejsza Ewangelia ujawnia nam zupełnie nową perspektywę.
Nowe, piękne i rewolucyjne powołanie człowieka: oto możemy stać się
domem Boga. Miejscem, w którym zamieszka, Jego schronieniem. Ojciec mój umiłuje go. Przyjdziemy do niego i będziemy u niego miesz-

Tygodnik parafii
pw. Przemienienia Pańskiego
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(do użytku wewnętrznego)

kać. Czy Bóg potrzebuje schronienia? Czy potrzebuje dachu nad głową?
Takie wyobrażenie miałoby w sobie coś pogańskiego. Nie jest przecież
wydany na łaskę żywiołów, nie jest jak statuy z drewna lub złota, które
może zniszczyć deszcz i wiatr. Jest jednak bezdomny. Potrzebuje schronienia. Potrzebuje miłości. Jest wydany na łaskę człowieka – tak się uniżył, z miłości. Nieustannie prosi o miejsce w naszym życiu, o miejsce w
naszym sercu, o miejsce w naszej duszy. Wszechmocny Bóg, który zdecydował się na bezdomność, jeśli nie udzielimy mu miejsca w sobie.
Panie Jezu Chryste, oto otwieram przed Tobą drzwi mojego
skromnego mieszkania. Zamieszkaj ze mną, pragnę zachowywać Twoją
naukę! Naukę o uniżonej miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

40-lecie salezjanów w Polanie
1982-2022 cz.9.
Uchodźcy w Polanie
Remont Wejścia do Kościoła w Polanie
Gesty - Msza św.

"... Jeżeli chcecie, by wasze życie było
radosne i spokojne, musicie starać się żyć
w Łasce Bożej ..." Myśli św. Jana Bosko
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ne przez parafian i gości. Pani Magdalena Osuchowska
zamieściła swoje refleksje: „Myśl poszybowała dalej
do nauczycielstwa tutejszej szkoły, do której moja

Parafialny miesięcznik Wśród Nas zamieści na swoicj wnuczka Kasia dwukrotnie już okresowo bardzo chętłamach dalszy ciąg polańskiego kalendarium - rok nie chodziła. Ich życzliwość do dziecka przechodziła
1993.
i na mnie. Istnienie biblioteki umożliwiło mi wreszcie
- 29 sierpnia w niedzielę obchodzono uroczyście święto przeczytanie w oryginale, a nie w skrócie czy ocenzuplonów. Przy dźwiękach orkiestry niesiono wspaniały rowaną, książkę Melchiora Wańkowicza „Monte Cassiwieniec i dary z tegorocznych plonów od świetlicy do no”. I jest także wśród Was Opatrznościowa Osoba
kościoła, gdzie odprawiono Mszę Świętą dziękczynną. Księdza Proboszcza, do którego w razie potrzeby moż-

- Obchody Światowego Dnia Młodzieży w Denver w na się zwrócić. Stwarza to poczucie bezpieczeństwa.
Stanach Zjednoczonych, zgromadziły w sierpniu 1993 - Zanim powszechnie powrócono w kościołach do odroku 800 tysięcy osób .

mawiania zapomnianej modlitwy, w polańskim mie-

- Ukazała się nowa Encyklika Jana Pawła II pt. Veri- sięczniku Wśród Nas pojawił się apel: Drodzy przyjatatis Splendor, poświęcona zagadnieniom chrześcijań- ciele naszego miesięcznika. Można powiedzieć, że szaskiej moralności.

tan robi co może by opanować człowieka, zwłaszcza

- We wrześniu 1993 roku, dzień przed przybyciem Jana młodego, pozbawionego krytycyzmu. Zalecam wam
Pawła II do Wilna, Litwę opuścili ostatni żołnierze ro- częste odmawianie modlitwy do św. Michała Archaniosyjscy.

ła. Zwłaszcza odmawiajcie ją wtedy, gdy zauważycie,

- Od nowego roku szkolnego dzieci ze Szkoły Podsta- że szatan coś naplątał w waszych sumieniach, w wawowej w Polanie niepłatnie uczą się jazdy konnej na szych rodzinach, w waszych małżeństwach, w waszym
lekcjach WF-u, prowadzonych wspólnie przez Stanisła- życiu społecznym, zawodowym i politycznym.
wa Myślińskiego i Marka Jaremczuka.
- Ks. Talik otrzymał w Archiwum Archidiecezji Prze- Od nowego roku szkoły podstawowe przejdą pod myskiej kopię kroniki parafialnej. W polańskim miegminy, które otrzymają dotacje potrzebne na funkcjo- sięczniku Wśród Nas zaczęły się ukazywać się fragnowanie szkół.
menty tej kroniki: „Sprawozdanie ks. proboszcza Józe- 3 września przybył do naszej parafii ks. Andrzej fa Daszyka do Kurii z 1902 roku. Urodziło się 47 dzieSzpak.

ci. Praca duchowna w Polanie byłaby o wiele wydat-

- Istnieje liczna grupa ministrantów – 20, lektorów – 4, niejsza, gdyby była w gminie Polana szkoła lub
Schola 14 dzieci.
ochronka.”
- Na probostwie powstał garaż (warsztat) i salka dla - Przy parafii funkcjonuje punkt apteczny leków z damłodzieży.
rów.
- Powstało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. - parafianie pomalowali i poprawili dach w kościele.
Sport, spotkania w świetlicy, w kawiarni z ks. Szpa- - Rekolekcje adwentowe wygłosił ks. Andrzej Szpak.
kiem służą dobrze młodzieży.
- Powstała kapliczka przy drodze na Rosolin.
- We wrześniu w dawnej wsi Serednim Małym ks. - Ks. Bp Józef Życiński skrytykował liberalny system
Szpak Andrzej poświęcił pierwszy dom mieszkalny wartości. Jego zdaniem nie można na nim budować w
znajdujący się przy stadninie koni huculskich.
Polsce nowoczesnego społeczeństwa. Prowadzi on bo- Ks. Talik publikował w miesięczniku parafialnym wiem do cynizmu i infantylizmu. Biskup dodał, że obawybrane teksty z prasy katolickiej ale także teksty pisa- wia się generacji cyników. Cdn.
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Wśród Nas
Uchodźcy w Polanie

Uchodźcy to osoby przebywające poza swoim krajem pochodzenia z powodu obawy przed prześlado

waniem, z powodu konfliktu, przemocy lub innych okoliczności poważnie zakłócających porządek publiczny,
które – na skutek powyższego – wymagają „ochrony międzynarodowej”. W wyniku wojny Rosyjsko – Ukraińskiej. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę - 24 lutego - wjechało z tego kraju do Polski 2,935 mln
osób. Od 16 Maja liczna grupa przebywa w naszym w domu młodzieżowym w Polanie.
—————————————————————————————
Remont Wejścia do Kościoła w Polanie

Trwa remont wejścia do Kościoła dzieło prosimy wspierać Poprzez cegiełki lub poprzeż ofiary do skarbonki
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MSZA ŚWIĘTA - CO OZNACZAJĄ JEJ PIERWSZE GESTY (ciąg dalszy )

Powitanie
Podczas bardziej uroczystych celebracji ma miejsce okadzenie ołtarza. Kadzidło symbolizuje nie
tylko naszą modlitwę, która unosi się do Boga,
ale też przypomina nam, że mamy wyjść z Eucharystii

przesiąknięci

zapachem

Chrystusa.

Symbolikę kadziła trafnie opisuje Jan Chryzostom:
„Jak zatem kadzidło samo w sobie jest dobre i ma
miły zapach i wtedy najintensywniejszą wydziela
swą woń, kiedy wrzuci się je na ogień, tak też i
modlitwa jest dobra sama w sobie. Lepsza zaś
jest i wonniejsza gdy wypływa z gorliwej i żarliwej duszy; kiedy dusza stanie się kadzielnicą i rozpali w
sobie wielki płomień.” (Expositio in Psalmom 140,3)
Obrzędy wstępne tj. pieśń na wejście, pozdrowienie, akt pokuty, Gloria, kolekta etc. pojawiały się w
liturgii stopniowo od III do VIII w. Wcześniej Eucharystię zaczynano bezpośrednio od liturgii słowa. W
V w. wprowadzono tzw. scholę cantorum, która podczas procesji na wejście odśpiewywała psalm. Pierwotnie wykonywana pieśń przypominała prowadzoną na dwa chóry modlitwę brewiarzową. Wraz ze
skróceniem procesji, z czasem ograniczono też długość wykonywanej pieśni. Pieśń na wejście jest
wprowadzeniem w temat liturgii, ale też rytuałem, który lud może wykonać wspólnie uświadamiając
sobie tym samym swą jedność.
Kapłan wypowiada pierwsze słowa. „Pan z Wami” pojawia się w liturgii jak refren, aż do momentu
końcowego błogosławieństwa. Pan jest przy nas bez względu na to, gdzie są nasze myśli i w jakiej kondycji się znajdujemy. „Pan z tobą dzielny wojowniku” (por. Sdz 6,12) – Bóg skierował te słowa do Gedeona, który był pełen lęku i bezradności. Podobne słowa odnajdujemy też m.in. w Księdze Rut. Booz
pozdrowił tak żniwiarzy na swoim polu (por. Rt 2,4). Odpowiadamy „I z Duchem Twoim”, a w niektórych zachodnich tłumaczeniach można usłyszeć „I z Tobą też”. Wyznajemy w ten sposób wiarę, że to
nie mocą kapłana składana jest Najświętsza Ofiara i prosimy by Duch Boży prowadził celebransa i
uświęcał sprawowaną przez niego liturgię. Pozdrowienie celebransa było pierwszym z obrzędów wstępnych, który pojawił się w liturgii. Ten gest ma także znaczenie kulturowe. Na wschodzie, a także w kulturach semickich w sposób bardzo rozbudowany pozdrawiano nawet przypadkiem spotkanych krewnych, przyjaciół i sąsiadów. Formularz przewiduje kilka rodzajów pozdrowienia na rozpoczęcie Mszy
Świętej. W wielu przypadkach są one zaczerpnięte z początków listów apostolskich i Apokalipsy (por.
1 P 1,2; 2 P 1,2; Jud 1,2).

Maciej Małaj
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24 maja – ta data wywołuje u każdego członka Rodziny Salezjańskiej szybsze bicie serca. Jest to dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, Wspomożycielce Wiernych. Wraz
z Księdzem Bosko uwielbiamy dziś Boga za to, że dał nam Pośredniczkę Łask, potężną Orędowniczkę, która wspomaga nas na drodze ku świętości.
Matka Boża ma swoje uprzywilejowane miejsce w Tradycji Kościoła. Od zarania
chrześcijaństwa wierni wiedzieli, że mogą uciekać się ze swoimi prośbami do Tej,
która porodziła Mesjasza – Chrystusa. Od czasów Kany Galilejskiej i znanego
z Ewangelii cudu przemiany wody w wino kolejne pokolenia prosiły Maryję,

by wspierała w potrzebach, wypraszała łaski i orędowała u Syna za wszystkimi, którzy ze szczerym sercem do Niej przychodzą. Wezwanie „Wspomożenie Wiernych”,
znane choćby z Litanii Loretańskiej, w ciągu wieków nabierało szczególnego znaczenia. Ksiądz Bosko, choć początkowo czcił Maryję pod wezwaniem Niepokalanej, później zaczął rozpowszechniać
kult Wspomożycielki.

Nasza Monstrancja—wymagająca odnowy, została ofiarowana naszej parafii na początku otwarcia
Cerkwi na kościół Katolicki.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 22 Maj
1.Dziś szósta niedziela Wielkanocy. Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zacho-

wywaniu Jego nauki.
2. We wtorek, 24 maja, przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Jest to
św. całej rodziny Salezjańskiej. Msza św. z prośbami i podziękowaniami o godz. 18 00.
3. W czwartek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach. Zapraszamy na
Mszę Świętą w Piątek o godz. - 9 00. - Będziemy modlić się za wszystkie mamy—msza św. i po Mszy św.
akademia jest organizowana przez naszą szkołę.
4. W sobotę, 28 maja, przypada 41. rocznica śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
5. Nabożeństwo majowe w naszym kościele codziennie po Mszy św. Zapraszamy, aby śpiewem Litanii Loretańskiej wypraszać opiekę Matki Zbawiciela.

6. W każdy wtorek i środa przygotowanie dzieci do pierwszej Komunii św., a w każdy piątek przygotowanie
młodzieży do sakramentu Bierzmowania.
7. W ostatnią niedzielę składka inwestycyjna wynosiła - 850 zł. Trwa nadal remont wejścia do Kościoła. Całość
inwestycji będzie kosztować około 75 000 zł. (z materiałem kupionym w ubiegłym roku.) Nadal prosimy o wsparcie tego dzieła. W najbliższych tygodniach chciałbym jeszcze wykonać złocenie zabytkowej monstrancji. (zdjęcie
w gazetce). Wszystkim ofiarodawcom „dziękuję” - Bóg zapłać.
8. W naszym Parafialnym Domu Młodzieżowym są Uchodźcy z Ukrainny—można ich wspomóc poprzez
upieczenia ciasta, poprzez rozmowę, i itp.
9. W następną niedzielę nabożeństwo Majowe o godz. 17 00. na Polanie Górnej - koło Figurki.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.

Intencje Mszy Świętych
22 Maj - Niedziela

godz. 8 00. 1) + Kamila Gwóżdż (gr.) 2) Za Parafian

O godz. 11 00.

1) O zdrowie i bł. dla Amelki

2) +Janina + Kazimierz, +Justyna, + Tekla,+ Bronisława z rodz. Oskorip i Skubisz + Zdzisław, +Teodora Janiszek
23 Maj - poniedziałek

1) + Kamila Gwóźdz 2) + Józef, + Tekla Pawełkiewicz

24 Maj - wtorek– Uroczystość Maryi Wspomożycielki

1) + Kamila Gwóżdż (gr.) 2) + z rodziny Żak

25 Maj - środa -

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2) O bł. Dla dzieci i wnuków

26 Maj - czwartek

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2 + Adela Łukas 3) + Stanisław Śmaroń.

27 Maj - Piątek

1) + Kamila Gwóżdż (gr.)

2) + Dominika Bożetka

28 Maj - Sobota

1) + Kamila Gwóżdż (gr)

2) + rodziców +Rozalia, +Kazimierz

29 Maja - Niedziela

-

godz. 8 00.

+ Kamila Gwóźdź (gr.) + Bronisława, + Stanisław Łysyganicz

o godz. 11 00. + rodziców: + Paulina, + Józef
Tygodnik parafii
pw. Przemienienia
Pańskiego w Polanie
(do użytku wewnętrznego)

38 - 709 Polana 26
polana@sdb.krakow.pl
https:/polana.sdb.org.pl/

Zespół redakcyjny:
ks. Marek Rusek, Hanna Myślińska,
Karolina i Witold Smoleńscy, Daniel Mikrut
Skład i oprawa graficzna: ks. Marek Rusek.

