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"... Wyrzućcie z waszego serca grzech i 

przywiązanie do niego, a wtedy 

wystarczająco nabierzecie mądrości, by 

zbawić duszę ..." Myśli św. Jana Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 30 (wakacyjny) 

Kto prosi, otrzymuje w obfitości 

  Jezus opowiada dziś o człowieku, którego odwie-

dził jeden przyjaciel, ale potrzebne mu były trzy chleby. 

Przypomina to sytuację Abrahama pod dębami Mamre: 

trzech gości, choć jedna osoba. Każdy bowiem, kto prosi o 

Bożą obecność, otrzymuje w obfitości. Bóg przychodzi w 

Trzech Osobach. Jeden święty chleb karmi nas miłością 

całej Trójcy.  

 Panie Jezu Chryste, naucz mnie modlić się tak, jak 

Jan nauczył swoich uczniów. Daj mi łaskę, bym miał od-

wagę mówić do Boga: „Ojcze”. Ty żyjesz i królujesz na 

wieki wieków. Amen.     

 

Numer Wakacyjny  



1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu roku. Modlimy się, abyśmy do-

brze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne. Niech na drogach wakacyj-

nego odpoczynku nie zabraknie troski o życie duchowe, o modlitwę osobistą, nawiedzenie świątyń i udział 

we Mszy Świętej.  

2. Jutro także przypada wspomnienie Świętego Krzysztofa. Patron kierowców, podróżujących oraz orę-

downik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Po każdej Mszy Świętej dzisiaj będzie błogosławieństwo po-

jazdów i kierowców.  

3. We wtorek, 26 lipca, w liturgii będziemy wspominali Świętych Rodziców Najświętszej Maryi Panny: Joa-

chima i Annę. Będziemy modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz sza-

cunku i miłości ze strony najbliższych.  

4. Obecnie trwają przygotowania do 40 lecia parafii i do odpustu parafialnego. Dziękuję za rozniesienie za-

proszeń i folderów radzie parafialnej, dziękuję osobom, które zdeklarowały u pieczenie ciasta, oraz wszyst-

kim osobom którzy pomagają czy to przez modlitwę czy ofiary przygotować tę uroczystość. Proszę panie 

które mogą upiec jeszcze ciasta o zgłoszenie się do zakrystii. Dziś po Mszy o godz. 11 00. - spotkanie organi-

zacyjne zapraszam zainteresowanych na plebanię.  

5. W następną niedzielę 31 Lipca po każdej Mszy św. modlitwa różańcowa z okryciem płaszczem Matki  

Bożej z Gwadelupy  

6. Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz doświadczenia 

bliskości Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki.  

      Intencje Mszy Świętych   

 

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

  godz. 11 00. + Franciszek Łysyganicz, + Stanisława (K)    

  o godz. 14 30. Olchowiec - Za parafian  

25 Lipiec - poniedziałek     + Franciszek Krakowski ( gr)         

26 Lipiec - wtorek–            + Franciszek Krakowski ( gr)   

27 Lipiec - środa  -             + Franciszek Krakowski ( gr)             

28 Lipiec -  czwartek         + Franciszek Krakowski ( gr)      

29 Lipiec - Piątek   -      1) + Franciszek Krakowski (gr)  2) + Robert Pisarski– 1rocz. Śm.   

30 Lipiec  - Sobota             + Franciszek  Krakowski (gr.)   

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

  godz. 11 00. + Czesława Krakowska—1 rocz. śm.  

 O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian   
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