OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU - 18 GRUDNIA 2016 R.
1. . Już są dostępne świece Caritas - ofiara za jedną świecę wynosi 5 zł.

4. Osoby, które chcą prenumerować Niedzielę lub Gościa Niedzielnego w nowym roku
kalendarzowym są proszone o kontakt osobisty z ks. Pawłem.
5. Dzisiaj o godz. 12.00 będzie miał miejsce przegląd jasełek zorganizowany przez naszą
szkołę w Bóbrce. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów a bliższe informacje
znajdziemy na plakacie..
7. W piątek rozpoczęliśmy odmawianie Nowenny do Dzieciątka Jezus. Serdecznie zapraszamy do tego dziewięciodniowego duchowego czuwania, które przygotuje nas do Świąt
Bożego Narodzenia.
9. Msze św. w ciągu tygodnia będą sprawowane w kaplicy domu parafialnego.
Bóbrka
*Dziękujemy rodzinom P. Krystyny Myszak i Danuty Migielicz za posprzątanie i wystrój kościoła .
Solina
*Dziękujemy rodzinie P. Ilonie Sypuła za posprzątanie i wystrój kościoła . Na Święta
Bożego Narodzenia o przygotowanie świątyni prosimy rodziny: Makulskich, Łobazów i
Świder.
.
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IV NIEDZIELA ADWENTU

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa
było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi,
z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem,
znalazła się brzemienną za sprawą Ducha
Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej
na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie,
synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie
Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha
Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów .
A stało się to wszystko, aby się wypełniło
słowo Pańskie powiedziane przez Proroka:
Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg
z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił
tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. (Mt1,18-24).
W życiu amerykańskich Indian
ważną rolę odgrywał topór wojenny.
Jeśli jakieś plemię wchodziło na ścieżkę
wojny z drugim plemieniem, topór był
w ręku wodza. Jeśli plemię zawierało
pokój, uroczyście zakopywano topór
w ziemi. W każdej jednak chwili mógł
być wykopany i natychmiast plemię
wchodziło na ścieżkę wojny
z ościennymi plemionami. Tego typu
sytuacje nie mają jednak nic wspólnego
z pojednaniem, o które chodzi w Piśmie
Świętym. Izajasz wzywa do przekucia

topora wojny na sierpy. Innymi słowy
wzywa do zrezygnowania raz na zawsze
z topora wojny. Należy tak przebaczyć
wrogom, by można ich było objąć miłością, by mieć odwagę wyciągnięcia ręki
do zgody nawet wtedy, gdy wróg wywija
toporem wojny. W sposób wyjątkowo
wyraźny prawdę tę objawia Wigilijny
Wieczór, kiedy to wychodzimy do drugiego człowieka z chlebem w ręku. To przepiękny gest przebaczenia. Ten chleb jest
symbolem serca, które chce dać siebie.
Przebaczający zawsze traci, nie dochodzi
swego, rezygnuje ze swoich praw. Daje
szansę rehabilitacji temu, kto zachował
się niegodnie, więcej, jeśli przebaczenie
jest pełne, obejmuje ono miłością nawet
tego, kogo nie stać jeszcze na rehabilitację, kto jeszcze nie rozumie, że życie jest
autentycznie piękne dopiero wówczas,
gdy topór wojny zostanie przekuty na
narzędzia potrzebne do uprawy chleba.
Jakże często dziś w rodzinnych wspólnotach życie biegnie ścieżkami wojny, jak
rzadko odkrywamy, że topór wojny trzeba po prostu zamienić na twórcze narzędzie pokoju. Czy nie należałoby wigilijny
opłatek zostawić na widocznym miejscu
przez cały rok i gdy jedna ze stron
w napiętej atmosferze odkopuje topór
wojny, wyjść do niej z opłatkiem
w ręku?
Ks. Edward Staniek

JEST TAKI DZEŃ...
Wieczór wigilijny w tradycji polskiej
jest najbardziej uroczystym i najbardziej
wzruszającym wieczorem roku. Punktem
kulminacyjnym przeżyć adwentowych w
rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego Narodzenia. Słowo "wigilia" pochodzi z
języka łacińskiego i oznacza czuwanie. Taki
był dawniej zwyczaj w Kościele, że poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post i wierni przez cała
noc oczekiwali na tę uroczystość, modląc się
wspólnie.
Wolne miejsce przy stole
Znany i
powszechny jest
obecnie w Polsce
zwyczaj
pozostawiania
wolnego miejsca przy stole
wigilijnym.
Miejsce to przeznaczone bywa
przede wszystkim dla przygodnego gościa.
Pozostawiając
wolne miejsce
przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również przywodzić nam na pamięć zmarłego członka
rodziny.
Pierwsza Gwiazda
W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według
Ewangelisty, św. Mateusza, ujrzeli Mędrcy,
zwani też Trzema Królami. Zwyczaj ten był
i nadal jest głęboko zakorzeniony w polskiej
kulturze.
Wieczerza Wigilijna
Przyjęła sie w Polsce w wieku XVIII,
stała się powszechną tradycją w wieku XX.

Nabrała cech czegoś święt go, sakralnego,
czego sie nigdzie nie spotyka. Oto najpierw
gospodynie urządzają generalne sprzątanie,
mycie, czyszczenie. Po czterech rogach
głównej sali umieszczało się na wsi i po
dworach cztery snopy zbóż: snop pszenicy,
żyta, jęczmienia i owsa, aby Boże Dziecię
w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego
pokarmu dla człowieka i bydła. Stół był
przykryty białym obrusem, przypominającym ołtarz i pieluszki Pana, a pod nim dawało się siano dla przypomnienia sianka,
na którym spoczywało Boże Dziecię. Zwyczajem
było
również, że cały
dzień obowiązywał post ścisły.
Także w czasie
wigilii dawano
tylko potrawy
postne, w liczbie nieparzystej,
ale tak różnorodne, by były
wszystkie potrawy, jakie się
zwykło dawać
w ciągu roku.
Łamanie się opłatkiem
Najważniejszym i kulminacyjnym
momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce
jest zwyczaj łamania się opłatkiem. Czynność ta następuje po przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu życzeń. Tradycja ta pochodzi od prastarego
zwyczaju , jaki zachował sie z pierwszych
wieków chrześcijaństwa. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, organizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświecenie sie jednych dla
drugich i uczy, że należy podzielić się

nawet ostatnim kawałkiem chleba.
Składamy sobie życzenia pomyślności i
wybaczamy urazy.

Niedziela
18 grudnia

8.30

BÓBRKA
+ Julian Bar.

12.30

+ Roman ( gregoriańska).

Poniedziałek
19 grudnia
Wtorek 20 grudnia
Środa
21 grudnia
Czwartek 22 grudnia

16.30

Piątek 23 grudnia
Sobota 24 grudnia
Pasterka

7.30
7.30
24.00

Niedziela
25 grudnia

8.30

7.30
7.30
7.30

12.30

+ Roman ( gregoriańska).
+ Roman ( gregoriańska).
+ Roman ( gregoriańska).
1) + Roman ( gregoriańska).
2) O szczęśliwą podróż i zdrowie dla Szczepana
i Aliny.
+ Roman ( gregoriańska).
+ Roman ( gregoriańska).
+ Stefania, Marian, Ryszard i Krzysztof z rodz.
Piergies
+ Bronisław Kozdrowski.
1) Za parafian.
2) + Roman ( gregoriańska).
ORELEC

Niedziela
18 grudnia

7.00

+ Piotr.

11.00

+ Teresa i Michał Przystasz.

Sobota 24 grudnia
Pasterka

22.30

1) +Ewa Zaniewicz z okazji imienin.
2)

Niedziela
25 grudnia

11.00

O Boże błogosławieństwo dla Patrycji z okazji
urodzin.
SOLINA

Niedziela
18 grudnia

9.45

Sobota 24 grudnia
Pasterka
Niedziela
25 grudnia

21.00
9.45

+Bolesław Derewońko (od pracowników Urzędu
Gminy w Polańczyku).

+ Stefania, Władysław i Mieczysław Łobaza

