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Bądźmy bogaci przed Bogiem
Braterstwo to temat trudny. Kain i Abel tak głęboko zatracili więź między sobą, że doszło do morderstwa. Bracia z przypowieści o marnotrawnym synu byli poróżnieni, rywalizowali o miłość
ojca, nienawidzili się, może także dlatego, że byli do siebie bardzo
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podobni. Dziś spotykamy człowieka, któremu brat odebrał cały spadek po rodzicach. Można mu współczuć, ale Jezus wykorzystuje to
spotkanie, by otworzyć mu serce na niebezpieczeństwo bez porównania większe. Teraz gdy stracił spadek, musi szczególnie uważać,
by jego serce nie stało się chciwe. Wszyscy, którzy zostali kiedykolwiek okradzeni, wykorzystani, wiedzą, że łatwo wówczas o to, by
zranione serce stało się jak kamień, wypełniło lękiem i nieufnością.
Lekarstwem jest bogacenie się przed Bogiem. Jeśli zostałeś okradziony, bądź jeszcze bardziej hojny. Jeśli uderzono cię w prawy policzek, nadstaw jeszcze lewy. Nie możemy pozwolić, by krzywdy,
które nas spotkały, zrobiły z nas krzywdzicieli.
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś spichlerzem, w którym pragnę
zgromadzić wszystkie zapasy na życie wieczne. Ty jesteś moją gwarancją, że nigdy – także w wieczności – nie będę głodny. Ty żyjesz i
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królujesz na wieki wieków. Amen.
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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
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Nabożeństwo okrycia płaszczem Matki Boże z Guadalupy
Od kilku lat wierni w całej Polsce mają możliwość zetknąć się z nietypowym nabożeństwem Różańcowym. W trakcie modlitwy chętne osoby są okrywane błękitnym płaszczem zwanym Płaszczem Matki Bożej z
Guadalupe. Historia z nim związana jest niezwykła.
Wszystko przyszło do Polski z Meksyku, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe oraz
Jej niezwykły wizerunek, powstały w nadnaturalny sposób. Nawiązuje jednak przede wszystkim do starej katolickiej praktyki szkaplerzy, jako szat oznaczających obecność i opiekę Boga. Zarówno szkaplerz jak i objawienie
Matki Bożej Juanowi Diego w Meksyku łączy właśnie idea szaty Maryi. – Maryja, która ukazała się Juanowi
miała na sobie niebieski płaszcz, pełen symboli czytelnych dla Indianina azteckiego. Przede wszystkim kolor
szaty był zarezerwowany dla władcy, króla indiańskiego. Ponadto Maryja miała na sobie suknię koloru jutrzenki, co oznaczało w tamtej kulturze kobietę, która wkrótce urodzi. To wszystko były dla niego znaki, że ma do
czynienia z Matką Władcy, który wkrótce się narodzi – mówi ks. Jerzy Jastrzębski, posługujący Płaszczem Maryi z Guadalupe w archidiecezji warszawskiej.
Ks. Jerzy jest jednym z zaledwie 25 osób w Polsce, które mają oficjalne pozwolenie zarówno biskupa
meksykańskiego, jak i swojego w kraju na posługiwanie tym rodzajem modlitwy. A nie jest to modlitwa szczególnie inna od zwykłego Różańca. Mówiąc najkrócej: jest to zwykłe nabożeństwo Różańcowe, w trakcie którego
wystawiony jest wizerunek Maryi z Guadalupe, a chętni wierni mają możliwość w czasie odmawiania modlitwy
bycia okrytym błękitnym płaszczem, wzorowanym na tym, który nosiła Matka Boża podczas objawienia Juanowi Diego.
Płaszcz Matki Bożej, którym posługują Apostołowie Różańca, został wykonany zgodnie z tym co widział Juan Diego. Na zewnątrz zostały wyhaftowane gwiazdy jak na tilmie Juan Diego, a wewnątrz mapa
wszystkich kontynentów, klucze Watykanu, obraz MB Guadalupe oraz Betlejem i Hostia św. z napisem ”JHS”
jako znak Chleba Życia oraz miejsce lub kraj przeznaczenia płaszcza.
„Apostolat Różańca świętego i Płaszcza Najświętszej Dziewicy z Guadalupe, Matki Boga Prawdziwego dla którego żyje, powołała pani Naty de Anda w 2010 r. na skutek ogromnego nabożeństwa do MB Guadalupe. Głównym cele jego jest zjednoczenie osób w modlitwie różańcowej w rodzinach i wspólnotach w intencjach poniżej
podanych Matki Bożej i proponowanych przez członków. Apostolat dostał pełne pozwolenie na działanie i imprimatur udzielony przez Jego Eminencję Kardynała Juan Sandoval Iniguez i Arcybiskupa Guadalajara w dniu
23 maja 2011 roku” – czytamy na stronie dedykowanej płaszczowi Maryi z Guadalupe.
Wszystkie płaszcze, którymi posługują Apostołowie Różańca pochodzą z Meksyku i mają sygnaturę oryginalności podpisaną przez biskupa meksykańskiego. Mogą być używane tylko przez osoby delegowane przez
odpowiedniego biskupa, na terenie którego chcą posługiwać. Nabożeństwa odbywają się za zgodą proboszczów
i tylko tam, gdzie Apostołowie płaszcza Matki Bożej z Guadalupe zostaną zaproszeni.
Apostołowie płaszcza podkreślają, że wielu z tych, którzy modlili się pod płaszczem Maryi z Guadalupe
doświadczyli cudów w życiu swoim, lub tych, w intencji których się modlili. Znane są świadectwa osób uzdrowionych z depresji i chorób psychicznych, świadectwa o nawróceniach osób w rodzinach, za które modliły się
osoby pod płaszczem, cud przemiany w skłóconych małżeństwach oraz liczne łaski pomocy Matki Bożej w sytuacjach leczenia ciężkich chorób nieuleczalnych.

Str. 3

Odpust Parafialny Przemienienia Pańskiego w Polanie
Święto 40 lecia parafii Salezjańskiej
6 sierpnia – 2022r.

Godz. 11 30 – Prezentacja 40 lecia Parafii Salezjańskiej w Kościele
Godz. 12 00 - Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Adama Szala i Ks. Prowincjała
Marcina Kaznowskiego
Po mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Kościoła
Po mszy św. wspólny posiłek – świetlica i boisko – pod namiotami
Około 14 30. – występy zespołów i chórów

Zespół Zespół Łopienka z Cisnej
Chór parafii z Polany
Występ dzieci i młodzieży z Ukrainy
Chór Axylium z Oświęcimia
Chór parafialny z Zaczernia
Uwagi odnośnie uroczystości:

Za występy na scenie odpowiedzialna: P. Karolina i P. Maciek
Za grillowanie P. Michno i Strażacy
Za Wydawanie Posiłków dla wszystkich uczestników P. Lena i Panie z Ukrainy
Za wydawanie Ciasta p. Myślińska i P. Wiercińska
Za Obsługę Księży Agnieszka Krakowska
W sobotę rano proszę Strażaków o pomoc w przeniesieniu posiłków z plebanii do świetlicy

Obsługa Radia Fara i Telewizji

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 31 Lipiec
1. Dziś ostatnia niedziela lipca. Liturgia dzisiaj wzywa do troski nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o
dobra wieczne. Dziś po każdej Mszy św. nabożeństwo okrycia płaszczem Matki Bożej z Guadalupe. To nabożeństwo
poprowadzi S. Małgorzata nazeretanka z Kijowa.
2. Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Wszystkich, którzy oddali życie
w obronie naszej ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu.
3. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze Świętym Franciszkiem z Asyżu. Do warunków
odpustu należą: nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Ojcze nasz
i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświecającej, Komunia Święta, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu.
4. W środę i czwartek z racji odpustu w naszej parafii Msze św. i kazania będzie głosił Ks. Piotr Bartnik z Górzanki.
W tych dniach także będziemy mogli skorzystać ze spowiedzi po mszy świętej.
5. Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza Święta z nabożeństwem do Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Spowiedź święta od godz. 17 30.
6. W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili Uroczystość odpustu Parafialnego Przemienienia Pańskiego. Msza odpustowa o godz. 12 00. Program uroczystość w naszym tygodniku „Wsród Nas” .
7. Można jeszcze się zgłosić do pieczenia ciasta, czy ofiarować modlitwę, ofiarę na uroczystość odpustową. Ciasto
proszę przynieść w piątek w godz. 19 00. - 20 00. do świetlicy.
8.We wtorek po Mszy św. zebranie organizacyjne odpustu.
9. Najbliższa niedziela będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 11 00.
10. Wszystkim solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy otwartości na Boże słowo, roztropności w podejmowanych decyzjach oraz doświadczenia Bożej mocy w trudnościach dnia codziennego.

Intencje Mszy Świętych
31 Sierpnia - Niedziela - godz. 8 00. + Dominika Bożetka
o godz. 11 00. + Czesława Krakowska (1 rocz. śm.)
1 Sierpień - poniedziałek

O godz. 14 30. Olchowiec - za Parafian

+ Dominika Bożetka

2 Sierpień - wtorek

+ Dominika Bożetka

3 Sierpień - środa

+ Janina, + Władysław Rybak

4 Sierpień - czwartek

+ Janina, + Władysław Rybak

5 Sierpień - Piątek

+ Maria, + Walenty Rybak

6 Sierpień - Sobota - UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
o godz. 12 00. - 1) Za Parafian

2) + Apolonia, + Jan Porada

7 Sierpnia - Niedziela o godz. 8 00. + Teodora Janiszek
godz. 11 00. + Michał Tarnawski, + Karol, + Katarzyna
O godz. 14 30. Olchowiec - za Parafian
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