
 

 15.01. 2023r. 

"... Polecam formować jedno serce 

 i jedną duszę, by kochać i służyć Bogu 

 i rozprzestrzeniać Jego chwałę przez 

praktyki pobożne i miłosierne ..." Myśli 

św. Jana Bosko 
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Zasłuchani  

 Dlaczego Jan rozpoznał w Jezusie Syna Bożego? Nie znał Go prze-

cież, jak sam oświadczył. Może dlatego, że ujrzał Ducha, który zstępował  

z nieba jakby gołębica. Czy potrzebny był wyraźniejszy znak? Czy któreś ze 

starotestamentowych proroctw wspominało o gołębicy? Jan rozpoznał  

w Jezusie prawdziwego Mesjasza, ponieważ potrafił słuchać Boga. To oso-

biste objawienie, jakie otrzymał Jan, a o którym ewangelista pisze: Ten, któ-

ry posłał mnie chrzcić wodą, zapowiedział mi, pozwoliło właściwie zinter-

pretować znak zstępujący z nieba. Lekcja Janowego zasłuchania w słowo 

Boże uczy nas dzisiaj właściwego nastawienia do powołania chrześcijań-

skiego. Również nasze powołanie, kimkolwiek jesteśmy we wspólnocie  

Kościoła, realizuje się we wskazywaniu tym, co robimy, na Jezusa. Cokol-

wiek robimy, mamy to robić na chwałę Bożą. Dzięki temu każdy z nas może 

czerpać wzór z Jana. Jakiego głosu słuchamy każdego dnia i skąd on pocho-

dzi? 

 Panie Jezu, jestem posłany do świata z konkretnym zadaniem: robić 

wszystko na chwałę Bożą. Tak często jednak moje dni mijają na szukaniu 

własnej chwały, bo wybieram to, co złe. Chcę dzisiaj słuchać bardziej Two-

Kolędowanie chóru Parafialnego

 str. - 2. 

Święto Trzech Króli  i Jasełka w 

Polanie - str. 3 



Kolędowanie chóru Parafialnego  

Kolędowanie chóru już od 13 lat wpisało się w polański kalendarz. I jest ważne nie tyle ze względu na to, że zbieramy 

datki, przeważnie na jakiś zbożny cel. Najważniejsza jest dla nas radość spotkania ze sobą, z drugim człowiekiem, często 

dawno niewidzianym, oraz autentyczna chęć podzielenia się na początku nowego roku życzliwością z innymi. 

I za każdym razem ta chęć przeważa nad głosem mówiącym: 

„Zostań w domu. Przecież to jest duży wysiłek. Lepiej sobie odpocz-

nij”. No i oczywiście tradycja! Piękna tradycja, która często wyciska 

łzy wzruszenia u gospodarzy przyjmujących kolędników. 

   W tym roku, po dwuletniej pandemicznej przerwie, wyruszyliśmy 

w piątkowe popołudnie święta Trzech Króli aby zacząć nasze kolędo-

wanie od Wydrnego. W sobotę odwiedziliśmy mieszkańców Polany 

Ostre, a w niedzielę Polany Środkowej. Jak zwykle serdeczność, go-

ścinność i hojność mieszkańców naszej miejscowości była przeo-

gromna - za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni! 

 Jak również za wielkie zaangażowanie w kolędowanie dzieci: Kalin-

ki,Piotrka, Mai, Tosi, Lenki oraz Julii i Marka.  Bez Was nie byłoby 

tak fajnie! I oczywiście cała  niezawodna grupa chórowa i sympaty-

zująco – wspomagająca, z niezastąpionym akordeonistą Bogdanem, 

gitarzystą Markiem, gwiazdą przewodnią Maciejem, królem skarb-

nikiem Marysią, prawie prawdziwą wiedźmą Asią, tajemniczym Bogdanem oraz przeuroczą młodzieżą w osobach Oli, 

Marty, Ireny i Asi. 

Nasze emocje podczas kolędowania są bardzo różnorodne: od obawy po wzruszenie i radość, może czasami niepewność. 

Oto relacje niektórych kolędników z tegorocznego kolędowania:  

„Stajemy przed domem. Bogdan intonuje z takim przytupem, że nie wiadomo, czy wytrzymają okna. Obudziłby głuche-

go. Już trzecia zwrotka "Mizernej". Oczekiwanie. Napięcie. Otworzą? Wpuszczą?  A może chorzy, śpią albo nie chcą?  

A może w pośpiechu sprzątają stół w salonie żeby to jakoś wyglądało? Zapala się światło na korytarzu. Uff. To prawie 

jak zielone światło w sygnalizacji. Otwierają się drzwi. Widać rękę, a potem twarz. A potem jeszcze kilka główek. I za 

chwilę ten najpiękniejszy gest świata. Bez słów. Wejdźcie! Jesteście mile widziani! 

 Kiedy ostatnio w tej kuchni było tyle ludzi? Gospodarze klaszczą. Albo nagrywają. Bo po takiej przerwie znowu są i ko-

lędują. Inni płaczą. Bo ktoś przyszedł by choć na chwilę utulić czyjś ból i samotność. A ci mali... Często pierwszy raz wi-

dzą kolędników. A ci mali jak dorosną pójdą kolędować wiosną. No oczywiście nie wiosną tylko w Boże Narodzenie. Ale 

do śpiewania każda pora roku dobra”.          Maciej 

 

„Kolędowanie bardzo mi się podobało. Poznałam wielu mieszkańców – których wcześniej nie znałam. Niektórzy ludzie 

mieszkali sami. Byli samotni. I płakali przy śpiewaniu kolęd. Wielu nas ugościło. Weszliśmy do ich domów i podali jedze-

nie i picie. Dzieci dostawały cukierki. Graliśmy również na różnych instrumentach. Kolędowaliśmy trzy dni. Ja dwa – bo 

w piątek byłam chora. 

Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy kolędować i zajdziemy jeszcze dalej”.     Tosia 

                                                           

„Dla mnie kolędowanie było bardzo fajne i miłe. Szkoda tylko, że nie poszliśmy na Olchowiec”    Kalina 

                                                                                                                                        

Dziękujemy kochani mieszkańcy za Waszą gościnność i życzliwość, za uśmiech i serce oraz wyrozumiałość za jakiekol-

wiek niedociągnięcia!          Szczęśliwego nowego roku!  

             ———————————————————————————————- 

Dziękuję wszystkim kolędnikom za kontynuowanie wspaniałej tradycji, zebrane ofiary w kwocie 4400 zł—zostaną prze-

znaczonego na ogrzewanie kościoła—ks. Marek Proboszcz  



  

 

 

 

 

 

 

 

Święto Trzech Króli  i Jasełka w Polanie  

           Piątek 06.01. 2023r. w naszej parafii  obfitował w wydarzenia związane z tradycjami związanymi ze 

Świętem  Trzech Króli. Tuż przed Mszą Św. o godz. 11.00. przy świetlicy wiejskiej uformował się Orszak 

Trzech Króli. Za dostojnie ubranymi Mędrcami ze wschodu, udaliśmy się do kościoła na Eucharystię. We 

Mszy Św. uczestniczyło wyjątkowo wielu parafian oraz liczni goście.   

          Po uroczystościach kościelnych  przeszliśmy do świetlicy wiejskiej, gdzie na scenie odegrane zo-

stały tradycyjne Jasełka. Przedstawienie  przygotowali, jak co roku, nauczyciele i uczniowie szkoły pod-

stawowej w Polanie. Tegoroczne Jasełka składały się z trzech części. W pierwszej zobaczyliśmy Pastusz-

ków i chór Aniołów, którzy wyśpiewali kolędami narodziny Jezusa. W drugiej części, bardzo teatralnej, 

główne role odegrali Herod, Kanclerz, Diabeł i Śmierć. W trzeciej części pojawiła się już Maryja z Dzieciąt-

kiem, Św. Józef oraz Trzej Królowie. Występ zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd, wspomaganym 

przez  chór parafialny  i scholę,  za co serdecznie dziękujemy. Polańskiej tradycji stało się zadość  i  już 

teraz zapraszamy na Jasełka za rok.   H. M.  

     ——————————————————————————————————————- 

    Czemu służą Misje święte?   

Mobilizacji do życia według wiary; pogłębieniu wiary u chrześcijan obojętnych; pozyskaniu dla wiary tych, którzy ją 

utracili. Misje są po to, abyś uczynił generalną naprawę swojego życia.  

Sam Chrystus, który każdego z nas do końca umiłował, zaprasza nas wszystkich, abyśmy podjęli to dzieło i innym 

pomogli pojednać się z Bogiem i bliźnimi.  

To sam Chrystus, który przyszedł szukać to, co zginęło, zaprasza tych, którzy wątpią, poszukują, są zrezygnowani  

i załamani duchowo, aby się w Nim na nowo odnaleźli. 

Czego możesz spodziewać się po Misjach?  

Przezwyciężenia grzechów, niewierności i nałogów przez dokonanie rachunku sumienia.  

Nawrócenia przez odbycie dobrej spowiedzi, może i generalnej.  

Pojednania z bliźnimi przez przebaczenie sobie nawzajem wyrządzonych krzywd materialnych i duchowych. 

Pojednania w małżeństwach i rodzinach rozbitych, zagrożonych rozbiciem, uregulowania związków nie-

sakramentalnych. 

Mamy jedno życie! Jakie ono jest teraz? Czy z takim życiem mogę spokojnie stanąć przed Bogiem? Co 

Mu mogę zaofiarować?  
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1. Dziś druga niedziela  zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor szat liturgicznych. Prosi-

my Boga, aby dał nam poznać, co należy czynić, i udzielił siły do wypełnienia poznanych obowiązków/.  

 

2. Od 18 do 25 stycznia w Kościele obchodzimy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 

W tym czasie chrześcijanie różnych wyznań podejmują wysiłek, aby przezwyciężyć wszelkie podziały 

i doprowadzić do jedności wspólnoty wierzących w Chrystusa. 

3. W tym tygodniu przypada trzeci piątek miesiąca. Po Mszy św. O godz. 17 00.—nabożeństwo różańcowe za wsta-

wiennictwem św. Charbela z modlitwą o uzdrowienie i błogosławieństwem olejami św. Charbela.   

4.. W sobotę 21 stycznia, będziemy obchodzili Dzień Babci, a w niedzielę,  22 stycznia – Dzień Dziadka. Niech będzie 

to czas szczególnej pamięci i życzliwości dla naszych dziadków i babć. Żyjącym wypraszajmy obfitość Bożego błogo-

sławieństwa, a zmarłym radość życia wiecznego. 

5. W naszej parafii została zakończona zakończona wizyta duszpasterska—kolęda. Dziękuję za  waszą życzliwość, 

otwartość i za wspólne rozmowy.   

 

6. Serdecznie dziękuję za ofiary na tacę, kolędy, za ofiarę kolędników w kwocie 4400 zł, która zostanie przeznaczona 

na ogrzewanie Kościoła. Dziękuję za ofiary na sprzątanie kościoła. Ofiara w tym roku na sprzątanie kościoła i kwiaty 

wynosi 140 zł.    

7. Wszystkim Wam Drodzy Parafianie życzymy doświadczenia bliskości Boga i Jego mocy 

w codziennym  życiu oraz opieki Matki Najświętszej. 

W tym tygodniu patronują nam:  

- wtorek, 17 stycznia – Święty Antoni, opata;  

- czwartek 19 stycznia – Święty Józef Sebastian Pelczar;  

- sobota, 21 stycznia – Święta Agnieszka. 

       Intencje Mszy Świętych  

  

15 Styczeń - Niedziela  o godz. 8 00.  1) +Daniel (gr.)    

    o godz. 11 00.  1) + O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Alicji   

16 Styczeń - Poniedziałek    1) + Daniel (gr.)   2) +  Wanda Szczepanik                  

17 Styczeń - Wtorek            1) + Daniel (gr.)   2) +  Wanda Szczepanik         

18 Styczeń  - Środa        1) + Daniel (gr.)   2) + Kazimiera Zaborska  

19 Styczeń  - Czwartek       1) + Daniel (gr.)   2) + Stanisława (k) Niemiec  

20 Styczeń  - Piątek -          1) + Daniel (gr.)  2) +  Wanda Szczepanik  

21 Styczeń  - sobota       1) + Daniel (gr.)   2)  + Wanda Szczepanik 

 

22 Styczeń - Niedziela  o godz. 8 00. + Daniel (gr.)    

    o godz. 11 00.  + Grażyna Gajdzińska  
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