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 "... Przywiązanie do ziemi często 

zmniejsza a nawet wygasza pragnienie 

rzeczy niebieskich ..." Myśli św. Jana 

Bosko  

Tygodnik parafii  

pw. Przemienienia Pańskiego 

w Polanie   

(do użytku wewnętrznego) 

Rok XXX 2022, nr. 32 Wakacyjny 

„Nie bój się, mała trzódko”  

 Już w pierwszym zdaniu dzisiejszej Ewangelii otrzymujemy 

słowa, od których powinny stopnieć nasze serca: Nie bój się, mała 

trzódko! To rzeczywiście słowa pełne czułości, bardzo bezpośrednie i 

serdeczne. A po nich następuje wspaniała obietnica, która powinna głę-

boko nas uwalniać: Spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo. 

Mała trzódka – to opis naszej aktualnej sytuacji. Jesteśmy bezbronni i 

zagubieni, bardzo potrzebujemy pomocy, potrzebujemy pasterza. Obiet-

nica królestwa to opis tego, co stanie się w przyszłości. Zagubione 

owce staną się właścicielami królestwa, właścicielami nieba, zasiadają-

cymi na tronie wraz z wszechmogącym Bogiem. Taka rewolucja w na-

szym statusie dokonać się może tylko w woli Bożej. Sami nie jesteśmy 

w stanie przenieść się z poziomu okruchów zagubionych w kosmosie na 

poziom istot niebiańskich, królujących wraz z Bogiem. Dlatego to musi 

być dar. Oto czuły i serdeczny Bóg, wypowiadający piękne słowa: Nie 

bój się, mała trzódko, będący jednocześnie wszechmocnym Panem ko-

smosu, gotowy jest podzielić się z nami swoim królestwem. To para-

doks, który kontemplować można tylko na kolanach.  

 Panie Jezu Chryste, chcę być dobrym sługą, który cierpliwie i 

wiernie czeka na Twoje przybycie. Niezależnie, czy przyjdziesz o dru-

giej czy o trzeciej straży, chcę być gotowy na Twoje przyjście. Ty ży-

jesz i królujesz na wieki wieków. Amen.   

 

Numer Wakacyjny  



1.Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta niedziela w roku liturgicznym. Modlimy się wspólnie, aby 

Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Z racji 

pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja Najśw. Sakramentu. Zmiana tajemnic różańca po Mszy 

św. o godz. 11 00.  

2. Wczoraj uczestniczyliśmy w uroczystościach odpustowych oraz w uroczystościach 40 rocznicy utworzenia 

parafii salezjańskiej w Polanie. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim parafianom za  zaangażowanie 

w tą uroczystość. Na pierwszym miejscu dziękuję za liturgię Mszy św.  służbie liturgicznej, chórowi parafialne-

mu, osobom dzięki którym uczestniczyliśmy w  procesji, dziękuję za osobom, które uczestniczyły w prezentacji 

naszej parafii. Dziękuję wszystkim—paniom za ciasto, za pomoc w organizacji koncertu rodzinnego na boisku, za 

pomoc przy wspólnym posiłku czy to w świetlicy czy w uczcie na boisku. Nie  sposób tutaj wszystkich wymienić 

- Bóg zapłać. W najbliższym tygodniku Wśród nas na pewno jeszcze  ukaże się artykuł - który będzie podzięko-

waniem wam wszystkim, a także Bogu za tą wspaniałą uroczystość.  

 3. W tym dniach rzesze pielgrzymów bierze udział w pielgrzymce do sanktuarium do Matki Bożej Często-

chowskiej. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, zapraszamy do duchowego pielgrzymowa-

nia i wpierania osobistą modlitwą i cierpieniem pielgrzymujących.   

4. W ostatnią sobotę 27 sierpnia w naszej parafii odbędzie się święto dziękczynienia za zbiory—Dożynki.   

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki 

Matki Najświętszej.  

W tym tygodniu patronują nam:  

- poniedziałek, 8 sierpnia - Święty Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego;  

- wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica i męczennica, patronka Europy 

- środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon i męczennik;  

- czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek  

                                                             INTENCJE MSZALNE  

7 Sierpnia  -   Niedziela  -  godz. 8 00.   +  Teodora Janiszek, + córka Janina       

o godz. 11 00. + Michał Tarnowski, + Karol, +Katarzyna            O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian  

8 Sierpień  - poniedziałek     + Henryk Zatwarnicki           

9 Sierpień  - wtorek                + Robert Pisarski—rocz. śm.        

10 Sierpień  - środa                  W intencji syna Wojciecha               

11 Sierpień -  czwartek            + Stanisław Smaroń                 

12 Sierpień - Piątek                 +Józef Bieniek—40 rocz. śm.     

13 Sierpień - Sobota   -  + Józef, rodzina Bieńków   

 14 Sierpnia  -   Niedziela  -  godz. 8 00.   +  Władysław Podraza        

 O godz. 11 00. + Henryk Zatwarnicki (od Jachimowskich)   

   O godz. 14 30. Olchowiec - za  Parafian  
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