OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA I NIEDZIELĘ ADWENTU - 27 LISTOPADA 2016 R.
1. Rozpoczęliśmy nowy rok duszpasterski. Praca duszpasterska będzie się skupiała wokół
hasła: "Idźcie i głoście".
2. Spotkanie dla członkiń Żywego Różańca za tydzień, w niedzielę, o godz. 17.00 w domu
parafialnym.
3. Również za tydzień dzień solidarności z Kościołami na Wschodzie, zbiórka do puszek
przeznaczona będzie na pomoc tym Kościołom.
4. Od jutra zaczynamy adwentowe Msze Roratnie o Matce Bożej, w listopadzie połączone z
różańcem za zmarłych. Będą one sprawowane we wszystkie dni Adwentu z wyjątkiem
niedziel i uroczystości. Prosimy żeby zaopatrzyć się w lampiony. Dzieci prosimy aby przygotowały serduszka z dobrymi uczynkami. Po Mszy będzie losowanie a zwycięzca będzie
mógł zabrać do domu figurkę Matki Bożej.
5. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W Bóbrce w
czwartek adoracja Najświętszego sakramentu od godz. 15.30 po niej Msza Święta o 16.00.
W piątek adoracja od godz. 15.00 z możliwością spowiedzi. Ze względu na przewidywaną
w tych dniach większą ilość wiernych Msze Święte będą sprawowane w kościele. Natomiast w Orelcu w piątek adoracja od godz. 17.00 również z możliwością spowiedzi po niej
Eucharystia o godz. 17.30.
6. W sobotę zapraszamy: scholę na godz. 10.30 a ministrantów na godz. 12.00.
7. W przyszłą niedzielę Adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszę Świętą o
godz. 12.30 zapraszamy młodzież z wszystkich klas gimnazjalnych.
Bóbrka
*Dziękujemy rodzinom P. Katarzyny Tarnawskiej i Barbary Bandrowskiej, za posprzątanie
i wystrój kościoła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P. Łucji Węgrzyn i Heleny
Zadorożnej.
Solina
*Dziękujemy rodzinie P. Genowefy Karwowskiej za posprzątanie i wystrój
kościoła .
Na przyszły tydzień prosimy rodzinę P. Stefanii Ulanowskiej.
Orelec
*W przyszłą niedzielę członkowie rady parafialnej będą rozprowadzać opłatki. Dochód
zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów ogrzewania.
*Papieska intencja ogólna: Aby we wszystkich częściach świata zniknęła plaga, jaką
jest werbowanie dzieci żołnierzy.
*Papieska intencja misyjna: Aby ludy europejskie odkryły na nowo piękno, dobroć i
prawdę Ewangelii, która napełniła życie radością i nadzieją.
*Diecezjalna intencja różańcowa: O dobre przygotowanie się na obchód tajemnicy
Wcielenia Bożego Słowa.

Aby zdobyć wiedzę
naucz się codziennie czegoś,
Aby zdobyć szczęście
zapomnij codziennie o czymś.
Wydaje:

Adam i Ewa idą przez raj.
Ewa przez dłuższą chwile nic nie mówi.
Po jakimś czasie przerywa milczenie i mówi do
Adama: Adamie, kochasz ty mnie jeszcze?
- A kogo mam kochać?
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w
czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i
za mąż wydawali aż do
dnia, kiedy Noe wszedł do
arki, i nie spostrzegli się, aż
przyszedł potop i pochłonął
wszystkich, tak również
będzie z przyjściem Syna
Człowieczego. Wtedy dwóch
będzie w polu: jeden będzie
wzięty, drugi zostawiony.
Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta,
druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w
którym dniu Pan wasz
przyjdzie. A to rozumiejcie:
Gdyby gospodarz wiedział,
o której porze nocy złodziej ma przyjść, na
pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać
się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
(Mt 24,37-44)
Świat winien zmierzać ku lepszej
przyszłości, a nie ku zagładzie. Tymczasem nie tylko nasze pokolenie, ale całe
dzieje ludzkości są ściśle związane

z wojną. Jest szczypta prawdy
w twierdzeniu, że historia świata to historia wojen. Narody albo walczą, albo leczą rany po wojnie, albo się do wojny
przygotowują. Czy jest
możliwość wyjścia z tego
zaklętego kręgu? . W Adwencie oczekujemy przyjścia Chrystusa. W ramach
przygotowania do spotkania z Nim warto przemyśleć
nasze podejście do życia,
które zawsze jest walką,
lecz nie zawsze musi to
być walka na miecze. Może
to być zmaganie o nowy
świat bez miecza. Chrześcijanin, chcąc mieć udział
w budowie Bożego pokoju
na świecie, winien rozpocząć od rozbrojenia samego siebie. Swój
własny miecz winien dobrowolnie przekuć na lemiesz. Musi mieć odwagę uczynić to nawet wówczas, gdy słyszy jak
sąsiedzi ostrzą miecze na niego. Kto
potrafi tego dokonać, staje się mocny nie
potęgą swojego miecza, lecz potęgą
Boga, który w betlejemską noc przynosi
pokój ludziom dobrej woli.
Ks. Edward Staniek

OTO PAN BÓG PRZYJDZIE...
Tradycyjną mszą świętą
odprawianą
w
okresie adwentu są
tzw. roraty. To msza odprawiana ku czci
Marii Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę zwiastującą fakt, że zostanie
matką Jezusa. Roraty odprawiane są bardzo rano, zwykle o godzinie 6.00 lub
7.00 – co oczywiście
zależy od parafii. W
wielu kościołach, by
ułatwić
wiernym
uczestnictwo w tej
adwentowej mszy,
przenosi się ją na
popołudnie - dotyczy
to szczególnie parafii
w
miastach. Msza
roratnia jest niezwykle nastrojowa, dlatego chętnie uczestniczą w niej dzieci i
liczni wierni. Rozpoczyna się przy wyłączonych światłach,
mrok kościoła rozpraszają
jedynie
świece i lampiony przyniesione przez
wiernych. Dzieci zazwyczaj na początku
Mszy świętej idą w procesji z kruchty do ołtarza z lampionami w ręku. Dopiero na śpiew „Chwała na wysokości
Bogu" zapala się wszystkie światła w
świątyni.
Skąd wzięła się nazwa roraty?
W Polsce, według zachowanych
dokumentów, najstarsze ślady Mszy św.
roratniej pojawiają się w XIII w. Mówią
o rzeszach wiernych gromadzących się
na roratach w katedrze wawelskiej. Brali
w tych mszach udział król, duchowieństwo, senatorowie, szlachta, rycerze,

mieszczanie i chłopi. Nazwa "roraty"
pochodzi od pierwszych słów pieśni
towarzyszącej rozpoczęciu Mszy św.
w okresie adwentu: "Rorate coeli de
super... (niebiosa rosę spuśćcie nam z
góry...)". Uczestnicy roratów kolejno
zapalali jedną świecę siedmioramiennego świecznika wypowiadając słowa:
"jestem gotowy na
sąd boski". W nawiązaniu do tej tradycji
symbolem
gotowości wiernych
na przyjście Jezusa
są dziś cztery świece zapalane w kościele i w domach,
w wieńcach adwentowych, w kolejne
tygodnie adwentu.
Dlaczego świece
nazywamy świecami roratnimi? Podczas roratów ma
miejsce rytuał zwyczaj zapalania specjalnej świecy na ołtarzu. To od niej właśnie wierni zapalali
kiedyś woje świece. Świeca roratnia
(zwana też roratką) zazwyczaj jest
ozdobiona mirtem, a często też niebieską wstążką, symbolizującej Maryję,
która jako jutrzenka zapowiada przyjście pełnego światła - Chrystusa. Na
mszę roratnią wierni przychodzą często
ze świecami - ozdobionymi lub umieszczonymi w specjalnych lampionach na
roraty. Świece i lampiony wyrażają
czuwanie, światło jest też wyrazem
radości z bliskiego już przyjścia
Chrystusa.
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BÓBRKA
+ Bronisław Nawrocki, Zdzisława Zwierko, zm.
z rodzin: Nawrockich i Mysiów.
1) O dary Ducha Świętego i Boże bł. dla Joanny
i Justyny z okazji urodzin.
2) O Boże
błogosławieństwo dla Anny
Tkaczyszyn w 75 urodziny.
+ Stanisław Węgrzyn (od rodziny Machura).
+ Stanisław Węgrzyn (od brata Bolesława z
rodziną).
+ W intencji zm. polecanych w wypominkach.
+ Roman Otorowski—1 greg. ( od mamy).
+ Roman.
+ Sławomir Barański.
+ Roman.
+ Roman.
+ Anastazja i Stanisław Tkacz.
ORELEC

7.00

+ Jan Owoc.

11.00
17.30

Piątek 2 grudnia

17.30
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+Daniela Owoc w 11 rocz. śmierci.
1)+ Ewa Zaniewicz ( od ojca chrzestnego
z żoną).
+ Ewa Zaniewicz ( od teściowej
rodz. : Chlebickich, Głąb i Sołtysik).
+ Bronisława i Mieczysław .

11.00

+Edward Dyl w 2 rocz. śmierci.
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SOLINA
Niedziela
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O potrzebne łaski dla rodziny Dolińskich.

17.30

+ Grzegorz Brędzowski w 15 rocz. śmierci.

Niedziela
4 grudnia

9.45

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Klaudii Węgrzyn w 2 urodziny.

W tym tygodniu patronują nam:
W środę 30 listopada: św. Andrzej Apostoł.
W sobotę 3 grudnia: św. Franciszek Ksawery

