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"... Jeżeli chcesz stać się dobrym, 

praktykuj tylko trzy rzeczy, a wszystko 

pójdzie dobrze. Jakie to rzeczy? Oto one: 

radość, nauka [praca] i pobożność. 

To  jest wielki program, realizując go 

możesz żyć szczęśliwie i czynić wiele 

dobrego dla swojej duszy..."  

Myśli Księdza Bosko 
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Krzyk miłości 

 Bardzo często ci, którzy naprawdę głęboko cierpią; ci, którzy prze-

żywają najstraszniejsze chwile swojego życia, w rozpaczy i w lęku, gotowi 

są wobec Boga wykrzyczeć największe przekleństwa i nawet Mu urągać. I 

można być pewnym, że Bóg – widząc ten ból, widząc gorycz człowieka 

cierpiącego – rozumie, że w jego wnętrzu, pod jego powierzchnią kryje się 

prawdziwa rozpacz i szalona potrzeba, by się objawił i uratował. Jeśli ko-

mukolwiek z nas zdarzyło się tak krzyczeć do Boga, czy w rozpaczy nawet 

Mu urągać, wygrażać Mu pięścią, powinien powiedzieć Mu teraz, że – tak 

naprawdę – szalenie pragnął, by On przyszedł. I uratował z tego krzyża, 

który okazał się być ponad siły.  

 Panie Jezu Chryste, Ty znasz krzyk ludzkiej rozpaczy. Pozwól mi 

usłyszeć krzyk Twojej miłości. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

Amen.  

Święta Cecylia—patronka muzyki 

kościelnej—str. 2 
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Święta Cecylia – Dziewica i Męczennica. Patronka muzyki kościel-

nej. 

 Św. Cecylia żyła na przełomie II i III wieku w Rzymie. W 

młodości uczyniła śluby dziewictwa. Chociaż rodzice zmusili ją do 

małżeństwa z patrycjuszem Walerianem, ona wymogła na nim, 

aby uszanował jej dziewictwo, zwierzając się mu, że strzeże jej 

Anioł. Mąż Cecylii, pod jej wpływem, przyjął Chrzest Św., nawra-

cając się razem ze swoim bratem Tyburcjuszem. Później wszyscy 

troje oraz towarzysze Tyburcjusza, również nawróceni 

i ochrzczeni, zobaczyli owego Anioła. Następnie zostali, wraz z Ce-

cylią, umęczeni i ponieśli śmierć. Zgodnie z relacją P. Skargi, Świę-

ta była torturowana przez namiestnika cesarskiego Amalchiusza; żołnierze, w liczbie czterystu, olśnieni 

urodą młodej chrześcijanki, prosili ją, by wyrzekła się wiary. Ona jednak, trwając przy swej wierze, na-

kazała im, by czynili swoją powinność. Wstrząśnięci bohaterstwem Cecylii żołnierze nawrócili się i przyję-

li Chrzest Św. Również sędzia prosił Cecylię, by nie narażała swego życia dla wiary, lecz gdy ona odmówi-

ła i wyznała wiarę w Chrystusa, zawieszono ją nad ogniem rozpalonym w łaźni. Nie czuła jednak żaru i 

duszącej pary tylko powiew morskiej bryzy. W końcu po trzech dniach zabito ją uderzeniem topora. 

Krew, która uszła z ciała Św. Cecylii współwyznawcy zebrali do naczynia jako relikwię.   

 Św. Cecylia uważana jest za patronkę śpiewu, muzyki kościelnej, chórów i organistów. Nie znamy 

wprawdzie jej związków z muzyką (według legend grała na organach, być może na harfie). Nie jest to jed-

nak przeszkoda, by czcić Św. Cecylię jako patronkę tych, którzy śpiewają oraz tworzą i wykonują muzykę 

kościelną, ponieważ nie ma piękniejszej pieśni nad śpiew czystej duszy kochającej Pana Boga i w Nim 

wszystkich ludzi. Piękno muzyki bierze się z piękna duchowego. Nie da się tworzyć pięknej muzyki z du-

szą czarną od grzechów, bez miłości i wewnętrznej łączności ze Stwórcą, który daje talent i umacnia w je-

go pomnażaniu, rozwijaniu. Człowiek bez Boga nigdy nie stworzy naprawdę wielkiego dzieła. To tylko 

ludziom, uwikłanym w cywilizację śmierci, wydaje się, że niektóre bezradne "pomruki" niszczonego ta-

lentu są czymś wspaniałym. Widzimy to zwłaszcza wśród młodego pokolenia, które zachwyca się nieraz 

np. rykami przypominającymi wycie diabła czy młócką automatycznej niby-muzyki, wprawiającej w stan 

ogłupiającego transu. A o niektórych tekstach już nie warto wspominać... Śpiew Św. Cecylii możemy usły-

szeć w duszy - m.in. gdy słuchamy naprawdę pięknej muzyki lub w modlitwie. A zwłaszcza mogą go usły-

szeć ci, którzy tworzą i wykonują muzykę. Im właśnie ta serdeczna Opiekunka wyprasza Łaskę zlania 

mocy Ducha Świętego na całą twórczość artystyczną. Prośmy św. Cecylię, by pomagała nam dostrzegać 

rzeczywiste piękno muzyki, tworzonej pod natchnieniem Bożym i kierującej nas w stronę Zbawienia oraz 

aby otaczała modlitewną opieką wszystkich śpiewających i grających, a zwłaszcza twórców i wykonawców 

muzyki kościelnej.   

 Wszystkim Chórzystkom i Chórzystom z okazji przypadającego wspomnienia - Św. Cecylii, Pa-

tronki Muzyki Kościelnej, składamy jak najlepsze życzenia, aby piękno wykonywanej muzyki zbliżało nas 

do Boga i ludzi oraz wiele radości, satysfakcji a także takiej zwykłej ludzkiej wdzięczności z pełnionej po-

sługi w naszej Parafii.                 Duszpasterze: Ks. Marek i Ks. Artur 
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Obchody 11 listopada 

Dla uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, szkoła podstawowa w Polanie, 

dnia 10.11.b.r., przygotowała  akademię z tej okazji. Obok narracji i wierszy, uczniowie pieśniami 

opowiedzieli o trudnej drodze naszej Ojczyzny do niepodległości. Akademia poprzedzona zosta-

ła złożeniem kwiatów i zapaleniem znicza pod Dębem Pamięci. 

   A dnia 11.11. w kościele parafialnym w Polanie po Mszy Św. odbyła się krótka uroczystość, 

którą przygotowała Maria Faran, a udział wzięli: pani Barbara Michno oraz panowie - Andrzej Ma-

jewski i Stanisław Myśliński.     

    —————————————————————————   

    Wykonano nowe meble do zakrystii. Koszt 11 000 zł 
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1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświa-

ta.  

2. Jutro, 21 listopada, w liturgii przypada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.  

3. We wtorek, 22 listopada, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie Świętej Cecylii, dziewicy i męczenni-

cy, patronki muzyki kościelnej. Wszystkim zaangażowanym w troskę o muzykę kościelną w naszej parafii, scholi, 

chórzystom składamy serdeczne podziękowanie za całoroczną posługę i życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa 

w dalszych poczynaniach.  

4. W czwartek 24 listopada przypada miesięczne wspomnienie Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych. 

Msza św. z prośbami i podziękowaniami do Wspomożycielki o godz. 17.00. Prośby i  podziękowania prosimy składać 

do skrzyneczki.   

5. Zmarłych, których imiona wypisaliśmy na kartkach wypominkowych, polecamy Bogu codziennie w modlitwie ró-

żańcowej po Mszy św.. Niech wstawiennicza modlitwa Kościoła wyjedna im przebaczenie grzechów i pomoże osią-

gnąć szczęście wieczne.  

6. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas radosnego oczekiwania i przygo-

towania na spotkanie z Panem. Na Mszy św. o godz. 8.00 poświęcimy opłatki wigilijne, które będzie można  nabyć 

w zakrystii lub u Pań w przedsionku Kościoła.  

7. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej.    

W tym tygodniu patronują nam:  

- wtorek, 22 listopada – Święta Cecylia (III w.), dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej; 

- czwartek, 24 listopada – Święty Andrzej Dung-Lac i Towarzysze (XVIII/XIX w.), męczennicy wietnamscy.  

      Intencje Mszy Świętych 

 20  List. - Niedziela     o godz. 8 00.  + Władysława Spólna (gr.)        

     o godz. 11 00.    + Czesława (k) i Józef Krakowscy  

 

21 List.—Poniedziałek  1) + Władysława Spólna (gr.)  2) + Filip Tomski                    

22 List.—Wtorek  1)  + Władysława Spólna (gr.)  2) + Bazyli Caban od Marka i Dominiki Podstawskiej            

23 List.—Środa 1) + Władysława Spólna (gr.)  2) + Filip Tomski  

24 List.—Czwartek 1) + Władysława Spólna (gr.)     2) + Wanda Szczepanik   

25 List.—Piątek 1) + Władysława Spólna (gr.)         2) + Wanda Szczepanik   

26 List.—Sobota 1) + Władysława Spólna (gr.)  2) + Bazyli Caban od Stefanii Podstawskiej 

 

27 List.—Niedziela   o godz. 8 00. + Władysława Spólna (gr.)        

     o godz. 11 00. +  Zdzisława (k) Brysiewicz — Glapa 
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