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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  23  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

1.W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania organizacyjne: 

9 września (piątek) g. 18.30 w kościele w Bóbrce - kandydaci do bierzmowa-

nia z   I, II i III kl. gimnazjum wraz z rodzicami. 
 10 września (sobota) g. 10.00 w domu parafialnym - schola 

 10 września  g. 11.00 w domu parafialnym - ministranci 
 11 września (niedziela) g. 17.00 w domu parafialnym - Róże Różańcowe z 

Bóbrki 

 17 września 15.30 w domu parafialnym pierwsze spotkanie dla osób zaintere-
sowanych modlitwą słowem Bożym - LD. 

 18 września po Mszy św. o g. 12.30 - rodzice dzieci, które pragną przyjąć I 
Komunię św. w najbliższym roku. 

2. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy fundamencie kościoła. Zanim to 
nastąpi należałoby wyczyścić kostkę, która po pracach zostanie na nowo ułożona 

wokół kościoła. W związku z tym prosimy o zgłoszenie się osób, które chciałyby 

pomóc w tej pracy.  
3. Dziś po Mszy świętej członkowie Rady Parafialnej zbierają ofiary na wynagro-

dzenie pana organisty, oraz rozprowadzają cegiełki na remont kościoła. 
4. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się: 

Grzegorz Łukasz Nogaj, zam. w Solinie oraz Iwona Krótka zam. w Solinie. 

Mirosław Andrzej Stec i Iwona Ewa Mysiów 
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia związku małżeńskiego, przez 

wyżej wymienione osoby, proszony jest o kontakt z duszpasterzami naszej parafii. 
 

BÓBRKA 

Dziękujemy za posprzątanie kościoła i piękny wystrój rodzinie p. Marioli Ryłko i p. 
Grażyny Krzysztoń. W najbliższym tygodniu odpowiedzialne za przygotowanie 

kościoła na niedzielną liturgię będą: p. Wanda Orłowska i p. Małgorzata Cymbała. 

 

POBOŻNIE I NA WESOŁO  :) 

Córka do mamy: 

-mamo modliłam się dzisiaj tak jak uczył ksiądz, bezinte-

resownie. 

-to powiedz jak. 

- Panie Boże dla siebie nie proszę o nic. Ale daj za parę lat 

mojej mamie dobrego zięcia. 

   MYŚL TYGODNIA 
„Kościół potrzebuje       

wiarygodnych świadków 
świeckich zbawczej       

prawdy Ewangelii.” 
 papież Franciszek 
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 Wielkie tłumy szły z Jezusem. On 

zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przy-

chodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści 

swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i 

sióstr, nadto siebie samego, nie może 

być moim uczniem. Kto nie nosi swego 

krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być 

moim uczniem. Bo któż z was, chcąc 

zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i 

nie oblicza wydatków, czy ma na wykoń-

czenie? Inaczej, gdyby założył funda-

ment, a nie zdołałby wykończyć, wszy-

scy, patrząc na to, zaczęliby drwić z nie-

go: Ten człowiek zaczął budować, a nie 

zdołał wykończyć. Albo który król, mając 

wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 

królem, nie usiądzie wpierw i nie rozwa-

ży, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 

stawić czoło temu, który z dwudziesto-

ma tysiącami nadciąga przeciw niemu? 

Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tam-

ten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki 

pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wy-

rzeka się wszystkiego, co posiada, nie 

m o ż e  b y ć  m o i m  u c z n i e m .                     

   (Łk 14,25-33).          

          Jezus stawia przed nami 

największe wartości: ojca, matkę, nawet 

nasze życie i domaga się gotowości zło-

żenia tego wszystkiego w ofierze, gdyby 

zachodziła potrzeba i konieczność wybo-

ru pomiędzy Nim a nimi. Gotowość na 

utratę wszystkiego dla Boga oto pierw-

szy warunek wskazany przez Chrystusa. 

Na co dzień Pan Bóg nie domaga się tak 

wielkich ofiar. Po to daje ojca, matkę, 

byśmy ich kochali. Po to daje życie, by-

śmy się nim cieszyli. Pragnie jedynie, 

abyśmy ponad to wszystko cenili sobie 

kontakt z Nim. Drugi warunek to twórcze 

wykorzystanie życia. Każdy człowiek do 

czegoś dąży, chce coś w życiu osiągnąć, 

czegoś ważnego dokonać. Najczęściej 

tym dziełem jest wychowanie dzieci, za-

bezpieczenie warunków życia, budowa 

kochającej się rodziny. Czasem ten wysi-

łek twórczy dotyczy dobra ojczyzny, 

ludzkości, Kościoła. Człowiek o tyle jest 

wielki, o ile dąży do czegoś wielkiego. Ta 

twórcza pasja w dużej mierze stanowi 

o jego wielkości.                      

         Ks. Edward Staniek 



BĄDŹ Z NAMI W KAŻDY CZAS... 

 Ewangelia nie mówi o naro-

dzeniu Maryi. Gdy św. Mateusz koń-

czy rodowód Chrystusa słowami: 

„Jakub był ojcem Józefa, męża Ma-

ryi, z której narodził się Jezus, zwa-

ny Chrystusem” (Mt 1, 16), wymie-

nia Ją po raz pierwszy i od razu 

ukazuje jako Matkę Zbawiciela. Bo-

skie macierzyństwo było główną 

przyczyną narodze-

nia się Maryi. Ona 

po to została stwo-

rzona, aby porodzić 

Jezusa Chrystusa. 

Ewangelia nie wy-

mienia też imion 

rodziców Maryi i 

miejsca Jej naro-

dzen i a .T radyc j a 

jednak przekazuje, 

że Jej rodzicami 

byli św. Anna i św. 

Joachim. Braki te 

uzupełniają pisma 

apokryficzne, które 

są ważnym przeka-

zem wiary chrześci-

jan żyjących w 

pierwszych wie-

kach. Wśród nich 

wyróżnia się Proto-

ewangelia Jakuba, 

napisana w połowie 

II wieku. Apokryf ten podaje imiona 

rodziców Maryi, którymi są Joachim 

i Anna. Mówi o miejscu narodzenia i 

dzieciństwie Maryi, o oddaniu Jej 

przez rodziców na dalsze wychowa-

nie do świątyni. Pierwsze wzmianki 

o liturgicznym obchodzie narodzin 

Maryi pochodzą z VI w.  

Święto powstało prawdopodobnie 

w Syrii, gdy po Soborze Efeskim 

kult maryjny w Kościele przybrał 

zdecydowanie na sile. Wprowa-

dzenie tego święta przypisuje się 

papieżowi św. Sergiuszowi I w 

688 r. Na Wschodzie uroczystość 

ta musiała istnieć wcześniej, bo 

kazania-homilie wygłaszali o niej 

św. German (+ 

732) i św. Jan 

Damasceński (+ 

749). W Rzymie 

gromadzono się 

w dniu tego 

święta w kościele 

św. Adriana, któ-

ry był przerobio-

ny z dawnej sali 

senatu rzymskie-

go, po czym w 

uroczystej proce-

sji udawali się 

wszyscy z zapa-

lonymi świecami 

do Bazyliki Matki 

Bożej Większej. 

Datę 8 września 

Kościół przyjął ze 

W s c h o d u .   

W Polsce święto 

Narodzenia Naj-

świętszej Maryi 

Panny ma także nazwę Matki Bo-

żej Siewnej. Był bowiem dawny 

zwyczaj, że dopiero po tym świę-

cie i uprzątnięciu pól, brano się 

do orki i siewu. Lud chciał naj-

pierw, aby rzucone w ziemię ziar-

no pobłogosławiła Boża Rodziciel-

ka. 

BÓBRKA 

Niedziela 04 września 8.30 Dziękczynno błagalna Karoliny i Macieja w 1 roczn. 

ślubu 

  12.30 + Anastazja i Stanisław Tkacz 

Poniedziałek 05 wrze-

śnia 

18.00 + Stefania Piergies (od córki Alfredy z mężem). 

Wtorek 06 września 18.00 1. + Stefania Piergies od Zofii i Bronisława Machów. 
2. + Edward Hołubowski (od współpracowników 

domów wczasowych WAM - Revita przy WZW Ja-

wor. 

Środa 07 września 18.00 + Stefania Piergies (od pracowników WDW Revita 

Jawor). 

Czwartek 08 września 18.00 1. + Stefania Piergies (od swatowej z Rudenki) 
2. + Edward Hołubowski (od Ewy i Piotra Hołubow-

skich) 

Piątek 09 września 18.00 + Stefania Piergies (od wnuków z Rudenki) 

Sobota 10 września 18.00 + Stefania Piergies 

Niedziela 11 września 8.30 + Genowefa i Piotr Wójcik 

  12.30 1.+ Maria Bandrowska, Jan, Maria Bandrowska 
2. Chrzest Mileny 

ORELEC 

Niedziela 04 września 7.00 + Ignacy, Maria i Wiktoria Mamrowicz 

  11.00 1. O zdrowie i Boże bł. dla Stefanii Wieczorek 
2. O bł. Boże z okazji rocz. ślubu Malwiny i Pawła 

Środa 07 września 19.00 + Andrzej Podgórski (od wnuka Krzysztofa z żoną) 

Piątek 09 września 19.00 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Bogusławy i Cze-

sława. 

Sobota 10 września 16.00 Msza św. i chrzest Dawida Marcina 

Niedziela 11 września 7.00 + Maria i Jan Skotniccy 

  11.00 + Tadeusz Dobrowolski w 10 rocz. śm. 

SOLINA 

Niedziela 04 września 9.45 + Bronisław Kozdrowski 

Niedziela 11 września 9.45 + Stefania Piergies 


