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"... Pamiętajcie, że będzie to dla was 

zawsze piękny dzień, gdy przeciwnik 

zdoła zwyciężyć was w czynieniu dobra i 

gdy zostaniecie przyjaciółmi ..." Myśli 

św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 
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Przechowujmy w sobie Dobrą Nowinę  

Jezus porównuje dziś Dobrą Nowinę do młodego wina – napoju, który 

wciąż pracuje, fermentuje, żyje! A jak wygląda nasze życie Ewangelią? 

Czy ona w nas pracuje, czy jest żywa, czy fermentuje… A może jeszcze 

więcej: sprawia, że budzi się w nas coś dynamicznego, jakieś pragnienie 

dorównania tej wielkiej rzeczywistości, którą stanowi? Czy Ewangelia nas 

ożywia, czy usypia? Czy sprawia, że nasze życie ma treść, energię, jest 

wypełnione wciąż niegasnącą nadzieją, czy może raczej napełnia nas złud-

nym i usypiającym poczuciem bezpieczeństwa? Nowe wino potrzebuje 

nowych worków skórzanych i to my nimi jesteśmy. Mamy być gotowi na 

przyjęcie całej dynamiki Ewangelii, jej wezwania do życia w pełni, nowe-

go kształtu, by przechować w sobie to, co tak cenne – młode wino życia w 

Duchu Świętym.  

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś dawcą wszelkiej słodyczy i radości, sobą sa-

mym chcesz nas nakarmić. Daj mi spróbować młodego wina, które odmie-

ni moje serce. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.   
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      Intencje Papieskie   

Są owocem refleksji Ojca Świętego nad aktualnymi wydarzeniami dziejącymi się na świecie oraz 

efektem rozmów z osobami spotkanymi podczas swoich pasterskich wizyt. Intencje te 

są odpowiedzią na różne wyzwania i trudności przed którymi stoją ludzie różnych kontynentów. 

Wpisują się też w misyjną i pasterską funkcję Kościoła – innymi słowy – są owocem rozeznania 

papieża na temat tego, co jest kluczowe dla Kościoła i Świata w danym momencie. Zazwyczaj jest 

to tylko jedna intencja miesięcznie. Wyznaczana jest ona w następującym kluczu: raz jest to in-

tencja powszechna, a drugi raz związana ewangelizacją. Czasem jednak – gdy wymaga tego sytu-

acja – Ojciec Święty może dodać drugą intencję modlitewną na dany miesiąc. Jest ona wówczas 

związaną z bieżącymi wydarzeniami na świecie lub pilnymi potrzebami, takimi jak np. pomoc 

ofiarom klęsk żywiołowych. Celem dodatkowej intencji jest też większa mobilizacja do pomocy 

osobom związanym z daną sytuacją, której ta intencja dotyczy. Ojciec Święty Franciszek wyzna-

czył następujące intencje na poszczególne miesiące 2022 roku:  

Lipiec. Za osoby starsze. 

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświad-

czenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością. 

Sierpień. Za małych i średnich przedsiębiorców. 

Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i spo-

łecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, 

w których żyją. 

Wrzesień. O zniesienie kary śmierci. 

Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w 

ustawodawstwie wszystkich państw świata. 

Październik. O Kościół otwarty na wszystkich. 

Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, 

braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności. 

Listopad. Za dzieci, które cierpią. 

Módlmy się, aby dzieci, które cierpią ‐ te, które żyją na ulicy, ofiary wojen, sieroty ‐ miały dostęp 

do edukacji i mogły na nowo zaznać uczucia ze strony rodziny. 

Grudzień. Za organizacje wolontariatu.  

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby 

pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współ-

pracy na poziomie międzynarodowym. 
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Zaproszenie  

 na Mszę Świętą 

Prymicyjną 

 

 

 

 

Wdzięczny Bogu 

               za dar kapłaństwa,  jakim mnie obdarzył,   

będę sprawował 

Mszę Świętą Prymicyjną 

w starym kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Polanie 

w niedzielę 10 lipca 2022r. o godz. 13.00. 

na którą mam zaszczyt zaprosić 

 

Wszystkich  Mieszkańców  Polany 

 

Po uroczystej Mszy Świętej 

Zapraszam na poczęstunek do świetlicy wiejskiej w Polanie 

 

                                                                     Ks.dk. Antoni Myśliński FSSPX 
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1. Dziś czternasta niedziela zwykła w ciągu roku kościelnego. Po raz kolejny Bóg zaprosił nas, abyśmy celebrowali-

śmy tajemnicę Jezusa Chrystusa. On dla nas i naszego zbawienia umarł i powstał z martwych. Niech ta prawda wiary 

towarzyszy nam na drogach nowego tygodnia.  

2. Dzisiejsza niedziela jest pierwszą niedzielą miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po każdej 

Mszy Świętej. Zmiana tajemnic rózańcowych po mszy św. o godz. 11 00.  

3. W środę, 6 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej. Ten dzień jest 

świętem patronalnym Apostolstwa Chorych. W modlitwie będziemy polecać Bogu wszystkich chorych i cierpiących.  

4. Czwartek, 7 lipca, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o 

uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania po Mszy św.  

5. W  następną niedzielę 10 Lipca o godz. 13 00. msze świętą Prymicyjną odprawi w Cerkwi nasz parafianin ks. Anto-

ni Myśliński. Zapraszamy do uczestnictwa we mszy św. z błogosławieństwem Prymicjanta.   

 

6. W naszej parafii 6 sierpnia będą uroczystości 40 rocznicy utworzenia parafii Salezjańskiej. W najbliższych dniach 

z tej okazji każda rodzina otrzyma folder i zaproszenie na tą uroczystość. Ofiary na tą   okoliczność można złożyć w 

kopertach na tacę lub do zakrystii.  

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy obfitości Bożych darów i opieki Matki Najświętszej, a wyjeżdżają-

cym na urlopy i wakacje – dobrego odpoczynku i szczęśliwych powrotów do domu.  

      Intencje Mszy Świętych   

 

3 Lipiec -   Niedziela  -  godz. 8 00.  1) + Franciszek Krakowski (gr.)     

o godz. 11 00. Dzięk. - bł. z okazji 25 rocz. ślubu Anny i Janusza .   O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian  

4 Lipiec - poniedziałek     + Franciszek Krakowski ( gr)         

5 Lipiec - wtorek–            + Franciszek Krakowski ( gr)   

6 Lipiec - środa  -             + Franciszek Krakowski ( gr)             

7 Lipiec -  czwartek         + Franciszek Krakowski ( gr)      

8 Lipiec - Piątek   -          + Franciszek Krakowski (gr)   

9 Lipiec  - Sobota             + Franciszek  Krakowski (gr.)   

   

10  Lipiec  -  Niedziela   o godz. 8 00. 1) + Franciszk Krakowski (gr.)   

  godz. 11 00. + Dominika Bozętka    

  o godz. 14 30. Olchowiec - Za parafian  
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