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"... Jeżeli chcecie, by wasze życie było 

radosne i spokojne, musicie starać się 

żyć w Łasce Bożej ..." Myśli św. Jana 

Bosko  
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Niewymagający od siebie nie otrzymają nagrody 

 Ile razy powiedzieliśmy komuś w emocjach niemiłe słowa. I za coś 

takiego zostaniemy surowo osądzeni? Często towarzyszy nam przeświad-

czenie, że skoro nie zabiliśmy, nie ukradliśmy, nie dopuściliśmy się cudzo-

łóstwa, to nie mamy grzechu. Tak przecież nie jest. Żyjemy przez lata na 

ciągłym minimum: spowiedź dwa razy w roku, brak codziennego rachunku 

sumienia, modlitwa 5 minut dziennie, niedzielna Msza św., chrześcijaństwo 

zamknięte w murach kościoła, a poza nim życie duchem tego świata. Na-

groda królestwa niebieskiego to nie wygrana szóstki w totka, to coś o wiele 

bardziej cennego. Kto ją może otrzymać? Ten, kto uzna w sobie grzeszni-

ka, podejmie decyzję o nawróceniu i z Bożą łaską będzie od siebie wyma-

gał, aby każdego dnia stawać się bardziej sprawiedliwym, kierując się mi-

łością. 

 Panie Jezu, Ty powołujesz mnie nie do przeciętności, ale do świę-

tości. Nie pozwól, abym zadowalał się minimum, ale bym dążył ku szczy-

tom, ku niebu, ku Tobie. Amen.  
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 Misje Święte w Polanie. 

 Szybko minął czas od poprzednich Misji Świętych  

w 2013 roku. Wtedy poprzedzały one uroczystość poświecenia 

nowego kościoła, a w tym roku rozpoczęły Wielki Post. Misje 

trwały przez pięć dni od Środy Popielcowej do niedzieli 26 lu-

tego. Poprowadził je ks. Zbigniew Bruzi redemptorysta z Tu-

chowa. 

 Redemptoryści (Zgromadzenie Najświętszego Odkupi-

ciela) przybyli do Tuchowa w diecezji tarnowskiej w XIX 

wieku. Przejęli pobenedyktyńskie sanktuarium Matki 

Bożej. Przed redemptorystami opiekował się tym sank-

tuarium w I połowie XIX wieku zakon jezuitów. Towa-

rzystwo Jezusowe  prowadziło wówczas również parafię 

w Polanie. Kilku polańskich ojców jezuitów pełniło po-

sługę także w Tuchowie, m. in.  polański proboszcz ojciec 

Wincenty Łaszkiewicz. 

 Powołanie ojców redemptorystów do głoszenia 

Ewangelii od samego początku przejawia się w prowa-

dzeniu misji ludowych i rekolekcji. Mają do tego szcze-

gólny dar. Mogliśmy to odczuć w Polanie, nawet w gestach liturgicznych gdy ukazywany był wiernym 

Ewangeliarz wznoszony przez kapłana. 

 Każdego dnia liturgię uświetniał polański 

chór. Za co należy mu serdecznie podziękować.  

W czasie Misji Świętych był czas na nauki ogólne, 

naukę stanową dla małżonków i rodziców, naukę 

dla dzieci. Pouczające było wprowadzenie do ado-

racji Najświętszego Sakramentu.  

Piątek był dniem drogi krzyżowej przez Hawaje 

 i dniem pojednania się z bliźnimi. Codziennie był 

czas na Spowiedź Świętą. W sobotę jedenaście par 

odnowiło przysięgę małżeńską, przypominając, że 

małżeństwo jest powołaniem.  

Misje święte skłaniają do refleksji nad powszedniejącą naszą wiarą. Wprowadzą do  niej duch świeżości. 

Uzmysławiają nam, że grzech wprowadza stan nieuporządkowania, niszcząc nas samych ale zawsze może-

my liczyć na miłosierdzie Pana Boga. 
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1. Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu 

i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystuso-

wej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Zmiana tajem-

nic różańcowych po Mszy św. o godz. 11 00.  

2. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas Wielki Postu przeży-

wali z jak największym pożytkiem. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek po Mszy  

o godz. 17 00. przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele po Mszy św. o godz. 11 00. rozpa-

miętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału 

w tych nabożeństwach.  

3. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet! Choć to raczej świecka uroczystość, pamiętajmy 

w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza o tych najbardziej utrudzonych matkach wie-

lodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach.   

4. W dniu 24 Marca przez Ks. Artura jest organizowana Polańska Droga Krzyżowa - szczegóły na 

plakacie. Zapisy u ks. Artura lub w Zakrystii.  

5. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu składamy w Zakrystii, dziś jest zbierana ofiara na leczenie  

i operację Łukasza Bubeły. Ofiarę można złożyć do koszyczka na stoliku z tyłu Kościoła. Można 

także zakupić ciasto z którego  zostaną przeznaczone na ten cel.  

6. Dziś  bieg pamięci żołnierzy wyklętych zapraszamy do uczestnictwa. Początek o godz. 14 00. 

w świetlicy.      

     Intencje Mszy Świętych  

 

 5 Marzec - Niedziela  o godz. 8 00. + Henryk Zatwarnicki (gr.)     

   o godz. 11 00. + syn Mariusz w 10 rocz. śm.   

6 Marzec - Poniedz. 1) + Henryk Zatwarnicki (gr.) 2) o błog. Boże dla rodziny Pisarskich      

7 Marzec - wtorek   1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)     2) +  Dawid Karciarz od Joanny Leszczawskiej         

8 Marzec - Środa    1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)   2) + Jadwiga   

9 Marzec  - Czwart. 1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)   2) + Dawid Karciarz od Zbigniewa i Marzeny   

10 Marzec - Piątek -  1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)   2) O Bł. Boże dla rodz. Stopów           

11 Marzec  - sobota  1) + Henryk Zatwarnicki (gr.)    2) + Raymond      

12 Marzec - Niedziela o godz. 8 00. + Henryk Zatwarnicki (gr.)    

   o godz. 11 00. + Tadeusz Wierciński    
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