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Być sługą nieużytecznym
Współczesny człowiek bardzo nie lubi mówić o swoich powinnościach, zdecydowanie bardziej woli wyliczać swoje prawa. Współczesny
człowiek nie lubi myśleć o sobie jak o poddanym, a o swojej pracy jak
o służbie. Tymczasem Jezus zachęca nas dzisiaj, byśmy nie tylko nazwali
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sami siebie sługami, lecz jeszcze sługami nieużytecznymi. A swoje wysiłki
określili powinnością, jakby odmawiając sobie jakichkolwiek zasług.
Ewangelia jest zawsze wbrew człowiekowi i jego egoizmowi, wbrew naszemu odruchowi, aby się wywyższać, czynić ważnym, aby zaistnieć, zyskać wdzięczność i okazać się potrzebnym. To cios w nasze egocentryczne
serca. Cios w cywilizację opartą na wyższości ludzi produktywnych. I więcej jeszcze: cios w przekonanie, że wolność jest najwyższą wartością. Gdy
człowiek pokorny, nieważny, odważy się służyć, zaczyna realizować się
owa trudna Ewangelia, a w świecie, który odbiera życie, nieużyteczni słudzy odkrywają, że mają życie w obfitości.
Panie Jezu Chryste, nie chcę być panem swojego losu, pragnę,
abyś Ty nim był. W Twoje ręce powierzam samego siebie i historię swojego życia. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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"... Dałbym wszystko, by pozyskać serca
młodzieży, by w ten sposób podarować je
Panu ..." Myśli św. Jana Bosko
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Wizytacja Kanonicza Ks. Arcybiskupa Adama Szala 29 Września 2022r.
Po przybyciu do naszej Parafii w pierwszym punkcie wizytacji ks. Arcybiskup spotkał się w szkole z naszymi
dziećmi oraz z dyrekcją szkoły i nauczycielami. Dzieci powitały ks. Arcybiskupa piosenkami, pani dyrektor

w krótkich słowach zarys historyczny szkoły. Następnie
ks. Arcybiskup opowiedział bajkę o chlebie w ten sposób
zachęcił wszystkich do gorliwego uczestnictwa w Eucharystrii. Następnie ks. Arcybiskup odwiedził polański
cmentarz gdzie są pochowani także zmarli księża. Po
modlitwie na cmentarzu miało miejsce spotkanie Ks. Arcybiskupa z radą parafialną i chórem.
Ks. Arcybiskup przedstawił swoją opinię na temat możliwości działania rady. W Domu Młodzieżowym był też
czas na pytania, deser przy kawie i wspólny śpiew.
Najważniejszym punktem wizyty Ks. Arcybiskupa Adama była Msza św. w czasie której udzielił sakramentu

bierzmowania. Msza św. była koncelebrowana razem z księżmi z dekanatu lutowiskiego. Na początku eucharystrii ks. Proboszcz przedstawił sprawozdanie w którym były zawarte sprawy materialne i duchowe parafii.
Do sakramentu bierzmowania przystępowało sześć osób. Wyrażona przez nich wola przyjęcia sakramentu to
czas kiedy kończy się bezpowrotnie dzieciństwo a zaczyna młodość i dorosłość, to decyzja, że chce się kroczyć
przez życie z Panem Bogiem. Przyjęcie darów Ducha Świętego przez polańską młodzież przypomniało obecnym
o apostolskim powołaniu wszystkich wiernych. W kazaniu Ks. Arcybiskup przywołał zdanie św. Piotra, który
porównywał Święty Kościół do budowli. Budowla zbudowana jest z kamieni. Tak jak uzmysławiają to kamienne ściany polańskiego kościoła, widziane od strony ołtarza. Jakie są kamienie taki jest Kościół Boży. Młody
chrześcijanin musi wykazywać się odwagą w wyznawaniu wiary i bronieniu prawdy. Podziękowania należą się

polańskiemu chórowi, który w tym dniu szczególnie zadbał by uświetnić liturgię. (Witek Smoleński)
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Modlitwa różańcowa za rodziny – 2022
W poniedziałek - 3 października za rodziny: Granat Józef i Andrzej, Zięba Anna, Stanisław i Bronisław, Tarnawski Michał i Bożena, Szczepanek Adrian i Żaneta, Łopuszański Andrzej i Emilia,
Majewski Andrzej i Małgorzata, Bakalarz Halina, Iszkyto Jerzy, Dyrda Stefan i Anastazja,
W wtorek - 4 października za rodziny: Zatwarnicki Marian i Krystyna, Grzaneccy Wojciech i Hanna, Dyrda Maciej, Janiszek Jan i Bogusława, Janiszek Wojciech, Dzik Krystyna i Zenon, Łysyganicz Zbigniew i Dorota,
W środę - 5 października za rodziny: Caban Bazyli i Wiesław, Tarnawski Bogdan, Mikrut Bogdan

i Józefa, Tarnawski Stanisław, Przybylski Kazimierz i Danuta, Krakowski Franciszek, Krakowski
Artur, Krakowski Władysław, Mańko Władysław, Michno Barbara i Tadeusz, Krakowski Janusz
i Agnieszka, Pisarska Anna, Plezia Urszula,
W czwartek 6 października za rodziny: Dobrowolska Agnieszka, Pisarska Katarzyna i Józef, Krakowska Czesława, Podstawska Stefania, Koncewicz Bogdan i Lucyna, Kania Krzysztof, Kostańska Małgorzata, Borzęcki Bogdan i Grażyna, Siedlecki Bogdan i Maria, Krowiak Zofia i Eugeniusz,
W piątek - 7 października za rodziny: Korżyk Barbara i Łukasz, Caban Stanisław i Anna, Gross
Paulina i Grzegorz , Borzęcka Eugenia i Stanisław, Borzęcki Roman i Monika, Chmiel Eugeniusz
i Anna, Borzęcki Edward i Maria, Daniłów Anna, Daniłów Józef, Morąg Grzegorz i Julita,
W sobotę - 8 października za rodziny: Oskorip Piotr, Oskorip Stanisław i Agnieszka, Oskoryp
Józef, Borzętka Józef i Beata, Konopka Jan i Franciszka, Dzedzyk Zofia, Stępniewska Anna,
Szczygieł Janusz i Agnieszka, Koncewicz Dariusz i Grażyna, Faran Anna, Podraza Jan i Helena,
Saletnik Kazimierz.
W niedzielę - 9 października - Za parafian, za chorych i cierpiących.
Za rodziny które śie modlimy na modlitwie różańcowej mogą w swojej intencji ofiarować
mszę św.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 2 października
1.Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja po Mszy Świętej. Zmiana
tajemnic różańcowych po Mszy św. O godz. 11 00.
2. Trwa październik – miesiąc modlitwy różańcowej. W poszczególne dni będziemy się modlić za rodziny informacja w tygodniku Wsród Nas. Osoby, które nie mogą przybyć na modlitwę do świątyni, zapraszamy do
odmawiania różańca w domu. Dzieci ze szkoły podstawowej zapraszamy na nabożeństwo różańcowe we wtorki
i piątki.
3. Od poniedziałku Msza św. będzie do końca kwietnia będzie o godz. 17 00.
4. We wtorek, 4 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu.
To także dzień imienin papieża Franciszka. Niech nasza modlitwa będzie wsparciem dla Ojca Świętego.
5. W środę, 5 października, będziemy wspominać w liturgii Świętą Siostrę Faustynę Kowalską, którą nazywamy
Apostołką Bożego Miłosierdzia. Tego dnia w sposób szczególny będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo

o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata.
6. Czwartek, 6 października, będzie pierwszym czwartkiem miesiąca. Msza św. z adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania o godz. 17 00.
7. W piątek, 7 października, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. To jednocześnie pierwszy piątek miesiąca. Msza św. Z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
17 00. Z sakramentu pokuty i pojednania będzie można skorzystać od godz. 16 30.
8. W następną niedzielę otoczymy modlitwą ks. Katechetę Artura. Msza św. o godz. 11 00. o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji imienin ks. Artura.
9. Została odnowiona nasza zabytkowa monstrancja - koszt 2 500. Prosimy o ofiarę na sprzątanie świątyni,

szczególnie te rodziny które jeszcze nie wpłaciły.
10. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzymy Bożej mądrości w codziennych wyborach, wzrastania w miłości oraz podejmowania pokornej służby względem Boga i bliźniego.
Intencje Mszy Świętych
2. Października - Niedziela - o godz. 8 00. + Krystyna Dziura (gr.)
o godz. 11 00. 1) O zdrowie i bł. Boże dla rodziny.

2) Za parafian

3. Października - Poniedziałek - 1) + Krystyna Dziura (gr.) 2 ) + Henryk Zatwarnicki od rodz. Siejów
4. Października - wtorek -

1) + Krystyna Dziura (gr.)

2) + Artur Plezia w rocz. śm.

5. Października - środa

1) + Krystyna Dziura (gr.)

2)+ Henryk Zatwarnicki od Bogdana Tarnawskiego

6. Października - czwartek 1) + Krystyna Dziura (gr.)

2) + Filip Tomski

7. Października - Piątek

2) + Henryk Zatwarnicki od rodz. Korżyk

1) + Krystyna Dziura (gr.)

8. Października - Sobota - 1) + Krystyna Dziura (gr.)
9. Października - Niedziela
o godz. 11 00.

2) + Filip Tomski

o godz. 8 00. +Krystyna Dziura (gr.)

1) + Bazyli Caban od Wiesława z żoną.
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2) O zdrowie i bł. Boże dla ks. Artura
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