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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  II NIEDZIELĘ ADWENTU - 4 GRUDNIA  2016 R. 

1. Dzisiaj w domu parafialnym o godz. 17.00 spotkanie dla członkiń Żywego Różańca. 

2. W sobotę 10.12 zapraszamy: scholę na godz. 10.00 a ministrantów na godz. 12.00. 

3. W tym tygodniu wszystkie Msze św. w Bóbrce odprawiane będą w kościele. Msze św. roratnie 

są piękną polską tradycją, która nie tylko wzrusza, ale przede wszystkim przygotowuje do świąt 

Bożego Narodzenia. Dlatego warto poświęcić nasz czas, zrezygnować z innych zajęć, aby czuwać 

razem z Maryją na modlitwie. W czasie Adwentu robimy postanowienia, niektóre mają charakter 

ascetyczny np.  odmawiamy sobie czegoś. Pomyślmy, czy obecność na Eucharystii nie jest najważ-

niejszą praktyką adwentową. Tutaj nasze dzieci mogą zaangażować się w praktykowanie dobrych 

uczynków, symbolicznie zapisanych na kartkach w kształcie serca - będą one stanowiły piękny dar 

dla Dzieciątka Jezusa dekorując jedną z choinek.   4. 6 grudnia o godz. 16.00 w Bóbrce zapraszamy 

na Mszę św. ku czci św. Mikołaja biskupa. Szczególnie mile widziane będą dzieci.  

5. 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. w Bóbrce o godz. 

16.00. W czasie tej Mszy św. dzieci przygotowujące się do I Komunii otrzymają medaliki. A na-

stępnie będzie miało miejsce spotkanie w domu parafialnym. W tym dniu Msza św. w Orelcu o 

godz. 17.30.  6. W piątek, sobotę i niedzielę odbędą się rekolekcje parafialne. Słowo Boże będzie 

głosił  ks.  Stanisław Goliszek - pallotyn. Godziny Eucharystii w poszczególnych kościołach za-

mieszczony jest w intencjach parafialnych. Niedziela - zwyczajny układ Mszy św. Taca zbierana w 

tym dniu będzie przekaza  ks. rekolekcjoniście. W czasie rekolekcji będziemy do waszej dyspozycji 

w konfesjonale, natomiast specjalny dzień spowiedzi będzie 19 grudnia.  7. Zachęcamy młodzież 

gimnazjalną do wzięcia udziału w rekolekcjach organizowanych specjalnie dla nich przez Siostry 

Franciszkanki Misjonarki Maryi. Osoby zainteresowane odsyłam do plakatu wiszącego na tablicy 

ogłoszeń oraz do ks. Mariana, który organizuje wyjazd do Łabuń, gdzie te rekolekcje się odbędą.    

8 Przypominamy, że osoby odpowiedzialne za sprzątanie także dbają o usunięcie śniegu przed ko-

ściołem.  9. We wtorki i czwartki pół godziny przed Mszą św. możemy uczestniczyć w Adoracji 

NS.  10. Od dziś można nabywać świece Caritas. Świeca Caritas na przestrzeni lat stała się jednym 

z najważniejszych i najbardziej rozpoznawanych symboli Wigilii w Polsce. Płomień każdej wigilij-

nej świecy daje szansę dzieciom z ubogich rodzin, którymi opiekują się Diecezjalne Caritas w Pol-

sce szansę na lepszą przyszłość. Każdego roku, na milionach stołów wigilijnych płonie świeca Cari-

tas. Dzięki niej corocznie wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone 

są na letni wypoczynek, całoroczne dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc eduka-

cyjną. Ponadto 10 groszy z każdej świecy przeznaczane jest na pomoc dzieciom z zagranicy, w tym 

roku wsparciem zostaną objęte dzieci uchodźców z Syrii i Iraku. 

      Bóbrka 

*Dziękujemy rodzinom  P. Łucji Węgrzyn i Heleny Zadorożnej. za posprzątanie i wystrój  kościo-

ła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P. Krystyny Myszak i Danuty Migielicz.      

      Solina     

*Dziękujemy rodzinie P. Stefanii Ulanowskiej za  posprzątanie i wystrój     kościoła . Na przyszły 

tydzień  prosimy rodzinę P. Lucyny Ulanowskiej. 

      Orelec 
*Dziś Rada Parafialna będzie roznosić opłatki. Przy tej okazji istnieje możliwość uregulowania 

zaległości za sprzątanie. W tym roku, następujące osoby będą odpowiedzialne za przystrojenie  

choinek i ustawienie szopki: Dorota i Marcin Kijowscy, Zbigniew Zaniewicz, Magdalena i Janusz 

Demkowicz i Beata Skotnicka 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 W owym czasie wystąpił Jan Chrzci-

ciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo nie-

bieskie . Do niego to odnosi się słowo proro-

ka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na 

pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego 

prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie 

z sierści wielbłądziej i pas skórzany około 

bioder, a jego pokarmem była szarańcza i 

miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Je-

rozolima oraz cała Judea i cała okolica nad 

Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w 

rzece Jordan, wyznając przy tym swe grze-

chy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu 

wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, 

mówił im: Plemię żmijowe, kto wam poka-

zał, jak uciec przed nadchodzącym gnie-

wem? Wydajcie więc godny owoc nawróce-

nia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 

Abrahama mamy za ojca, bo powiadam 

wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić 

dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia 

drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, 

które nie wydaje dobrego owocu, będzie 

wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę 

wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie 

za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie 

jestem godzien nosić Mu sandałów. On was 

chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 

Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: 

pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali 

w ogniu nieugaszonym.    (Mt 3,1-12). 

 W jednym mieszkaniu współżyją ze 
sobą trzy pokolenia. Przedstawicielem naj-
starszego jest babcia licząca 77 lat, najmłod-
sze reprezentują dwie wnuczki, jedna ma lat 
osiemnaście, druga dwadzieścia. Babcia nie 
może chodzić, więc co pewien czas przynoszę 
jej Komunię świętą. Z reguły zastawałem 
w mieszkaniu duży bałagan i nie znajdowa-
łem ani ja, ani rodzice żadnych argumentów 
zdolnych przekonać młode dziewczęta, by 
zadbały o porządek. I oto pewnego razu 
wchodzę i zastaję zdumiewający ład. Wszyst-
ko na swoim miejscu, czyściutko, miło. Py-
tam, na kogo czekają. Tata tajemniczo się 
uśmiecha i powiada: „Najmłodsza córka się 
zakochała i odkąd do domu przychodzi jej 
chłopiec, wstaje wcześnie rano i robi porząd-
ki. Dla niego stać ją i na wysiłek, i na rezy-
gnację z długiego snu”. Miłość dokonała 
w jej życiu nawrócenia. Przemieniła świat 
bałaganu, brudu, nieładu w miły, uporządko-
wany, piękny dom. Ten świat został nie tylko 
ubogacony wejściem innego człowieka, lecz 
gruntownie przemieniony – nastawiony na 
spotkanie, czekający na przeżycie czegoś, co 
jest piękne. Ojciec co drugie słowo rzucał 
klątwy. Upominała go żona, upominała mat-
ka – nic nie pomagało. Ale kiedy usłyszał, że 
jego synek uczący się mówić jako pierwsze 
słowo wypowiedział nie „mama” nie „tata” – 
ale słyszane od niego wulgarne przekleń-
stwo, zaniemówił z wrażenia. W ciągu mie-
siąca wyrzucił wszystkie ordynarne słowa ze 
swego słownika. To czego nie dokonały proś-
by ani matki, ani żony – dokonała miłość, 
prawdziwa troska o dobro maleńkiego synka. 
   Ks Edward Staniek 
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 Mikołaj urodził się w Patras w Grecji 

ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamoż-

nych rodziców, uproszonym ich gorącymi 

modłami. Od młodości wyróżniał się nie 

tylko pobożnością, ale także uczuleniem na 

niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców, swo-

im znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z 

potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpój-

ście trzem córkom zubożałego szlachcica, 

podrzucając im skrycie pieniądze. O tym 

wydarzeniu wspomina Dante w swoim epo-

sie. Wybrany na biskupa 

miasta Miry (obecnie Dem-

re) podbił sobie serca wier-

nych nie tylko gorliwością 

pasterską, ale także troskli-

wością o ich potrzeby mate-

rialne. Cuda, które czynił, 

przysparzały mu większej 

jeszcze chwały. Kiedy ce-

sarz Konstantyn I Wielki 

skazał trzech młodzieńców 

Miry na karę śmierci za ja-

kieś wykroczenie, niepropor-

cjonalne do aż tak surowego 

wyroku, św. Mikołaj udał się 

osobiście do Konstantynopo-

la, by uprosić dla swoich 

wiernych ułaskawienie. Kie-

dy indziej miał swoją modli-

twą uratować rybaków w czasie gwałtownej 

burzy od niechybnego utonięcia. Dlatego 

odbiera cześć również jako patron maryna-

rzy i rybaków. W czasie zarazy, jaka nawie-

dziła także jego strony, usługiwał zarażonym 

z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, 

że św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, za-

mordowanych w złości przez hotelarza za to, 

że mu nie mogli wypłacić należności. Św. 

Grzegorz I Wielki w żywocie św. Mikołaja 

podaje, że w czasie prześladowania, jakie 

wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksy-

miana (pocz. wieku IV) Święty został uwię-

ziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolań-

ski w roku 313. Święty Mikołaj uczestniczył 

także w pierwszym soborze powszechnym 

w Nicei (325), na którym potępione zostały 

przez biskupów błędy Ariusza. 

Po długich latach błogosławionych rządów 

Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grud-

nia (stało się to między rokiem 345 a 352). 

Ciało Świętego zostało pochowane ze czcią 

w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. 

Dnia 9 maja tegoż roku zostało przewiezio-

ne do miasta włoskiego Bari. Dnia 29 

września 1089 roku uroczyście poświęcił 

jego grobowiec w bazylice 

wystawionej ku jego czci 

papież bł. Urban II. 

Najstarsze ślady kultu św. 

Mikołaja napotykamy w 

wieku VI, kiedy to cesarz 

Justynian wystawił Święte-

mu w Konstantynopolu 

jedną z najwspanialszych 

bazylik. Cesarz Bazyli Ma-

cedończyk (w. VII) w sa-

mym pałacu cesarskim wy-

stawił kaplicę ku czci Świę-

tego. Do Miry udawały się 

liczne pielgrzymki. W Rzy-

mie św. Mikołaj miał dwie 

świątynie, wystawione już 

w wieku IX. Papież św. 

Mikołaj I Wielki (858-867) 

ufundował ku czci swojego patrona na La-

teranie osobną kaplicę. Z czasem liczba 

kościołów Św. Mikołaja w Rzymie doszła 

do kilkunastu! W całym chrześcijańskim 

świecie św. Mikołaj miał tak wiele świątyń, 

że pewien pisarz średniowieczny pisze: 

"Gdybym miał tysiąc ust i tysiąc języków, 

nie byłbym zdolny zliczyć wszystkich ko-

ściołów, wzniesionych ku jego czci". W 

XIII wieku pojawił się zwyczaj rozdawania 

w szkołach pod patronatem św. Mikołaja 

stypendiów i zapomóg. O popularności św. 

Mikołaja jeszcze dzisiaj świadczy piękny 

zwyczaj przebierania ludzi za św. Mikołaja 

i rozdawanie dzieciom prezentów.  

ŚW. MIKOŁAJ HISTORIA PRAWDZIWA... 
BÓBRKA 

Niedziela  

4 grudnia 

8.30 + Roman ( gregoriańska).  

  12.30 + Anastazja i Stanisław Tkacz. 

Poniedziałek                

5 grudnia 

16.00 1)+ Stanisław Sawinda w 11 rocz. śmierci. 

2) + Roman ( gregoriańska). 

Wtorek   6 grudnia 16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Środa     7 grudnia 16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Czwartek 8 grudnia 16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Piątek   9 grudnia 

REKOLEKCJE 

16.00 + Roman ( gregoriańska). 

Sobota  10 grudnia 

REKOLEKCJE 

16.00 1) + Roman ( gregoriańska). 

2) + Władysław Kusz w 1 rocz. śmierci, Rozalia 
i Janina. 

Niedziela              

11       grudnia 
REKOLEKCJE 

8.30 + Roman ( gregoriańska).  

  12.30 + O radość życia  wiecznego dla ojca          

Włodzimierza Kusza w 1 rocz.  śmierci ( int.  od 

córki Marii). 

ORELEC 

Niedziela                      

4 grudnia 

7.00 + Bronisława i Mieczysław. 

  11.00 +Edward Dyl w 2 rocz. śmierci. 

Środa    7 grudnia 17.30 1)+ Ewa Zaniewicz ( od Leona i Krystyny). 

Piątek   9 grudnia 

REKOLEKCJE 

17.30 + Stanisław Kołtun ( od rodziny Matyjaszów). 

Sobota 10 grudnia 

REKOLEKCJE 

17.30 + Ewa Zaniewicz ( od rodziny Chlebickich). 

Niedziela                    

11 grudnia 
REKOLEKCJE 

7.00 + Bronisława i Mieczysław . 

 11.00 O Boże błogosławieństwo dla: Beaty, Anny, 

Anety, Józefa i ich rodzin. 

SOLINA 

Niedziela  4 grudnia 9.45 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Klaudii 

Węgrzyn w 2 urodziny. 

Wtorek  6 grudnia 17.30  

Piątek 9 grudnia 
REKOLEKCJE 

19.00  

Sobota 10 grudnia 
REKOLEKCJE 

19.00  

Niedziela 11 grudnia 
REKOLEKCJE 

9.45 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla         

Gabriela w 2 urodziny. 


