OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 25 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ ( 18-25 września)
1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 12.30 zapraszamy Rodziców dzieci, które pragną
przyjąć I Komunię św. w najbliższym roku.
2. Sołtys Bóbrki Pan Henryk Barański, zaprasza wszystkich mieszkańców Bóbrki na
zebranie ogólno wiejskie sołectwa. Spotkanie odbędzie się dzisiaj o godz. 17.00 w
świetlicy wiejskiej. Celem spotkania jest uchwalenie wniosków w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego i opłaty miejscowej w Bóbrce w 2017 roku.
3. W tym tygodniu zapraszamy młodzież gimnazjalną na spotkania formacyjne
przygotowujące do sakramentu bierzmowania :
-we wtorek 20 września klasy I i II gimnazjum na 16.30
- w środę 21 września klasę III gimnazjum na 16.30.
Spotkania odbywają się w domu parafialnym.
W sobotę 24 września zapraszamy na spotkanie:
- ministrantów na godz 9.30 w domu parafialnym
- scholę na 11.00 również w domu parafialnym.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali przy czyszczeniu kostki wokół kościoła. W
najbliższym czasie rozpoczną się prace przy fundamencie. Zanim to nastąpi należało
wyczyścić kostkę, która po pracach zostanie na nowo ułożona wokół kościoła.
Dziękujemy za posprzątanie kościoła i piękny wystrój rodzinie p. Zofii Podkalickiej i
p. Janinie Podkalickiej . W tym tygodniu odpowiedzialni za przygotowanie kościoła na
niedzielną liturgię będą: p. Iwona Krótka i p. Grzegorz Nogaj.
Wszystkim Parafianom i Gościom, którzy świętują z nami Dzień Pańki życzymy
obfitości Darów Bożych i serdeczności ludzkiej na rozpoczynający się tydzień.
W tym miesiącu odeszli do Domu Ojca śp. zmarli:
+ Maria Urban
+ Stanisław Kołtun
W minionym tygodniu odeszła do wieczności śp. Ewa Zaniewicz. Wyprowadzenie
ciała z kaplicy w Uhercach dzisiaj o godz.14.00, różaniec o 14.30 a po nim
Msza Święta o godz. 15.00 w Orelcu.
Zmarłych polecamy Bożemu Miłosierdziu i pamięci modlitewnej.

„ Stawać się mistrzami jedności ; jedności z Bogiem, Jego wolą w
chwili obecnej i z każdym bliźnim, którego spotykamy w ciągu dnia.
Ćwiczmy się w tym nie tracąc drogocennych minut…”

Chiara Lubich.

Wydaje:

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich
uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni
jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł
mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z
twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być
rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie:
Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię
zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z
zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z
dłużników swego pana i zapytał pierwszego:
Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł:
Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i
napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto
korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie
postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi
sobie niż synowie światłości. Ja też wam
powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół
niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się
skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i
w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej
rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni,

prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w
zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się
wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie
może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował;
albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
(Łk 16,1-13).
Żyjemy w świecie, który zwalnia nas
od odpowiedzialności, ale jako ludzie wierzący musimy pamiętać o tym, że Bóg nigdy
nikogo z odpowiedzialności nie zwolni. Nie
uczyni tego, bo chodzi Mu o człowieka. Gdyby
nas zwolnił z odpowiedzialności za wykonane
przez nas prace — uczyniłby nam krzywdę.
W Ewangelii nie chodzi o ilość wyprodukowanych rzeczy, lecz o jakość człowieka. U Boga
znak jakości otrzymują ludzie a nie ich dzieła.
O owoce pracy uczciwego człowieka Bóg jest
spokojny, one zawsze są dobre. Dobry pedagog nigdy nie zlekceważy rzeczy drobnych.
Jego oko zawsze pilnie bada dokładność
w wykonaniu nawet najbardziej błahych zadań. Tu bowiem znajduje wykładnik wartości
człowieka. Tu może podjąć decyzję co do
dalszej kariery swego ucznia. Bóg, jako dobry
pedagog, stosuje tę samą zasadę. Nagradza
błogosławieństwem na ziemi odpowiedzialnego człowieka i powierza mu rzeczy wielkie
w swoim królestwie .

Ks . Edward Staniek

OBJAWIAŁ RZECZYWISTOŚĆ BOGA - ŚW. O PIO
Argumenty ateistów wskazujące na nieistnienie Boga rozsypują się jak domek z kart w konfrontacji z rzeczywistością Boga,
która odsłania się nam w życiu
świętych, kanonizowanych w Kościele katolickim. I tak na przykład
życie św. o. Pio, jednego z największych mistyków i stygmatyków w
historii Kościoła, było wyjątkowo
czytelnym znakiem istnienia Boga.
Tylko ludzie złej woli, którzy przez
swoją "nieprawość nakładają prawdzie pęta" (Rz 1, 18), tak oczywiste
znaki lekceważą lub odrzucają. 23
kwietnia 2008 r. w San Giovanni
Rotondo ciało św. o. Pio zostało wystawione na widok publiczny, po
blisko 40 latach od jego śmierci 23
września 1968 r. Obchody 40. rocznicy śmierci św. o. Pio zakończą się
23 września 2009 r. Dzięki wstawiennictwu św. o. Pio również dzisiaj dokonują się spektakularne nawrócenia najbardziej zatwardziałych
ateistów oraz cudowne uzdrowienia.
Trzeba w tym miejscu przytoczyć
choćby jeden spośród wielu cudów,
które dokonały się dzięki wstawiennictwu św. o. Pio. Świat nauki zadziwia
mianowicie
niesamowity
fakt, że urodzona bez źrenic w 1939
r. Włoszka Gemma di Giorgi w roku
1947 r. odzyskała zdolność perfekcyjnego widzenia, po przyjęciu Komunii św. z rąk o. Pio. Kobieta ta
jednak w dalszym ciągu nie ma źrenic, a mimo to doskonale widzi,
wbrew wszelkim prawom fizyki. Dostępne są szczegółowe badania naukowe tego niebywałego, ciągle trwającego cudu.

Istnieje wiele udokumentowanych
faktów, że w czasie swego ziemskiego życia, dzięki darowi bilokacji, o. Pio przemieszczał się w
miejsca odległe o setki lub tysiące
kilometrów, aby nieść duchową
pomoc potrzebującym. Potrafił
czytać w sumieniach i znał szczegóły z życia zupełnie obcych mu
ludzi. Miał także dar spotykania się
z duszami cierpiącymi w czyśćcu.
W codziennych stanach mistycznych spotykał Jezusa, Matkę Bożą
oraz świętych. Równocześnie codziennie zmagał się z nienawiścią i
brutalnymi atakami złych duchów. Święty o. Pio przez 50 lat
nosił na swoim ciele nieustannie
krwawiące rany - stygmaty, znaki
męki Chrystusa, których medycyna żadnymi sposobami nie mogła
uleczyć. Od ran o. Pio promieniował niebiański zapach, który był
również odczuwalny, przez wybrane przez niego osoby, w różnych
zakątkach ziemi, nieraz odległych
od San Giovanni Rotondo o tysiące
kilometrów.
MODLITWA ZA PRZYCZYNĄ ŚW. O. PIO

O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla
zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę
i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam
Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana
i stygmatyka, który wielkodusznie Ci
służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla
ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski... Dla większej chwały Twojej racz go wsławić
chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
"Chwała Ojcu..." - 3 razy.

BÓBRKA
Niedziela
18 września

8.30
12.30

+ Edward Hołubowski (od syna Pawła z rodziną).
+ Stefania Piergies.

Poniedziałek
19 września
Wtorek 20 września

18.00

Środa 21 września

18.00

Czwartek 22 września

18.00

Piątek 23 września
Sobota 24 września

18.00
14.00

1. + Stefania Piergies.
2. + Edward Hołubowski ( od córki z rodziną).
+ Stefania Piergies.
Ślub: Iwona Krótka i Grzegorz Nogaj.

18.00
8.30

+ Stefania Piergies.
+ Zofia, Franciszek i Zygmunt Kurek

12.30

+ Stefania Piergies.

Niedziela
25 września

Niedziela
18 września

18.00

7.00
11.00

1. + Józef Kusz.
2. + Stefania Piergies.
1. + Stefania Piergies.
2. + Antoni i Katarzyna Kusz.
+ Stefania Piergies.

ORELEC
+ Katarzyna, Franciszek i Anastazja Rymarczyk.
O błogosławieństwo Boże dla Bogusławy Mazgaj
z okazji urodzin.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Elżbiety i
Piotra Dobrowolskich w rocz. ślubu.
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Zosi w
11 urodziny.

Środa 21 września

19.00

Piątek 23 września

19.00

Niedziela
25 września

7.00

+ Jan Owoc.

11.00

+ Michał Podgórski.

SOLINA
Niedziela
18 września

9.45

+ Anna i Tadeusz Jan ocha, Stanisław i Jan
Tandyrak.

Sobota 24 września 14.00

Ślub: Iwona Mysiów i Mirosław Stec.

Niedziela
25 września

Za parafian.

9.45

