
 

 10.07. 2022 r.  

"... 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 św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 28 (wakacyjny) 

Usuwać to, co brudne, i łagodzić ból 

  Przypowieść o dobrym Samarytaninie ma w sobie słodycz i 

piękno, jest jednak także ostra jak miecz: bardzo głęboko porusza nasze 

sumienia. Kto z nas bowiem nie był w sytuacji, w której zignorował 

człowieka potrzebującego pomocy? Kto z nas nie był jak ów kapłan i 

lewita, którzy – gdyby przetłumaczyć ten tekst dosłownie – na widok 

poranionego przeszli na drugą stronę drogi, by się z nim nie zetknąć, by 

nie spojrzeć mu w oczy? Tymczasem należało zrobić tak jak Samaryta-

nin: wpierw wylać na rany biedaka odrobinę wina, które usuwa to, co 

niezdrowe, dezynfekuje. Potem użyć oliwy, która łagodzi ból. Usuwać 

to, co brudne, i łagodzić ból – czy nie to samo dokonuje się w konfesjo-

nałach i podczas namaszczenia chorych? Przypowieść bardzo wyraźnie 

prowadzi nas ku sakramentom. A dwa denary pozostawione w gospo-

dzie powinny przypomnieć nam o dwóch księgach: Starym i Nowym 

Testamencie. Oto bogactwo, którym dysponujemy, by ratować poturbo-

wanych przez życie.  

 Panie Jezu Chryste, to ja leżę na pustyni, pobity i poraniony 

przez życie. Ty natomiast jesteś dobrym Samarytaninem, który miłością

 

Numer Wakacyjny  



1. Dziś przypada piętnasta niedziela w ciągu roku. Na drogach wakacyjnego odpoczynku niech nie zabraknie spotka-

nia z Bogiem w czasie Eucharystii. Pamiętajmy o niedzielnym obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Znajdźmy 

także czas na osobistą adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę, aby umacniać wieź ze Zbawicielem.   

2. Dziś o godz. 13 00. w cerkwi odprawi Mszę św. prymicyjną Ks. Antoni Myśliński.  

3. Jutro przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na oby-

watelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to święto państwowe, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych 

mordów  dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej. W naszej modlitwie pragnie-

my pamiętać o wszystkich ofiarach tego czasu i wypraszać im łaskę życia wiecznego.   

 

4. W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca - nabożeństwo do św. Charbela z modlitwą o uzdrowienie błogo-

sławieństwem Olejami po Mszy św.  

5. W sobotę, 16 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, popularnie zwa-

nej Matką Bożą Szkaplerzną. Na tej górze duchowi synowie proroka Eliasza oddawali się gorliwej modlitwie. W tan 

sposób narodził się zakon karmelitański, który w XII wieku ze względu na prześladowania przeniósł się do Europy.  

6. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości Boga i opieki Matki Najświęt-

szej, a korzystającym z wakacyjnego odpoczynku, bezpiecznych urlopów i umocnienia sił fizycznych oraz ducho-

wych.  

W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 11 lipca – Święty Benedykt (480-547), opat, twórca reguły zakonnej benedyktynów, patron Europy  

- wtorek, 12 lipca – Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (ok. 970-1009), biskup. Męczennik i misjonarz Prus  

- środa, 13 lipca – Święci Pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, życie poświęcili pokucie i surowej ascezie  

- piątek, 15 lipca – Święty Bonawentura (1218-1274), franciszkanin, odnowiciel zakonu, biskup, doktor Kościoła. 

  

      Intencje Mszy Świętych   

 

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

o godz. 11 00. + Dominika Bożetka   O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian  

11 Lipiec - poniedziałek     + Franciszek Krakowski ( gr)         

12 Lipiec - wtorek–            + Franciszek Krakowski ( gr)   

13 Lipiec - środa  -             + Franciszek Krakowski ( gr)             

14 Lipiec -  czwartek         + Franciszek Krakowski ( gr)      

15 Lipiec - Piątek   -          + Franciszek Krakowski (gr)   

16 Lipiec  - Sobota             + Franciszek  Krakowski (gr.)   

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

  godz. 11 00. + Mariusz    O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian   
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