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Zagapił się
Tłumaczył że do Kościoła należy papież
kardynał lud boży teologów szkoła
i tak się zagapił że nie dostrzegł
że Pan Jezus wszedł do kościoła
ks. Jan Twardowski

W tym szczególnym czasie świąt Bożego
Narodzenia, życzymy wam kochani Parafianie i sobie
samym, abyśmy się nie zagapili i dostrzegli Pana Jezusa wśród nas. Niech Emmanuel - Bóg z nami - znajdzie najważniejsze miejsce wśród wielu słów, spraw, radości i smutków i uczyni nasze życie pięknym.
Radosnych świąt Bożego Narodzenia życzą ks. Paweł i ks. Marian.
1.W Uroczystość Narodzenia Pańskiego można uzyskać odpust zupełny za przyjęcie w
pobożnym usposobieniu przez radio i telewizję błogosławieństwa papieskiego "Urbi et
Orbi".
2. Ten tydzień jest bogaty w święta: jutro św. Szczepana, we wtorek św. Jana, we środę
Świętych Młodzianków i w piątek Świętej Rodziny.
3. W sobotę zakończenie roku. Msze św. z nabożeństwem dziękczynnym w Bóbrce, w
kościele o godz. 16.00 i w Orelcu o godz. 17.30.
4. W tym roku rozpoczniemy kolędę 2 stycznia, jak zawsze od Bóbrki.
Bóbrka
*Dziękujemy rodzinom P. Krystyny i Stanisława Tkacz, Haliny i Władysława Sawinda,
Agnieszki i Dariusza Puchała, Małgorzaty i Andrzeja Orłowskich, Emilii i Marcina Minda i Annie Sawinda za posprzątanie i wystrój kościoła na czas Bożego Narodzenia. O
przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Heleny Otorowskiej i
Bernadetty Kusz .
Solina
*Dziękujemy rodzinom Makulskich, Łobazów i Świder za posprzątanie i wystrój
kościoła na Święta Bożego Narodzenia. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień
prosimy rodzinę p. Ilony Sypuła.
Z CZEGO ŚMIEJĄ SIĘ KSIĘŻA?
W czasie wizyty kolędowej ksiądz pyta małego chłopca: jak myślisz kim jestem, mam
sutannę, komżę i stułę?
-pewnie jesteś biskupem odpowiada chłopczyk;
-gdzie tam, jestem na to za głupi,
-no tak, u mnie w domu też tak gadają.
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
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SŁOWO NA BOŻE NARODZENIE
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym państwie. Pierwszy
ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z
miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać
zapisać z poślubioną sobie Maryją, która
była brzemienna. Kiedy tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła
Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie
było dla nich miejsca w gospodzie. W tej
samej okolicy przebywali w polu pasterze i
trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała
Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo
się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich:
Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość
wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to
będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania.
(Łk 2,1-14).

Wydaje:

Uczestniczyłem dziś w kilku rozmowach, których główną nutą było na-

rzekanie na trudną, szarą, by nie powiedzieć brudną sytuację, w jakiej przychodzi nam przeżyć obecne Święta. Równocześnie przez cały czas zastanawiałem
się nad tym, że za kilka godzin spotkamy
się przy ołtarzu i będziemy uczestniczyć
w niezwykle pięknym, wielkim wydarzeniu. Jak te dwie rzeczywistości połączyć
ze sobą? Myślę, że jest to przeżycie człowieka, który dotarł do samych źródeł
Wisły i zanurzył ręce w kryształowej,
czystej wodzie, stawiając pytanie: Co się
stanie z tą wodą, kiedy ona dopłynie pod
Wawel? Co ludzie z tą czystą i piękną
wodą uczynią? Wystarczy dwieście kilometrów, aby ta czysta i piękna woda nie
nadawała się nie tylko do picia, ale nawet do mycia ulicy. Ta sama woda.
Chrześcijaństwo płynie przez świat dwadzieścia wieków. Jego źródłem jest betlejemska grota. Dwadzieścia wieków ta
woda obmywa ludzkie serca i wydobywa
z nich to, co jest brudne. Ks. E. Staniek.

PIERWSZA SZOPKA W GRECCIO

Św. Franciszek ubolewał nad tym,
że ludzie nie odpłacają Bogu miłością za
miłość, za cud wcielenia Syna Bożego i
za przyniesioną przez Jezusa Dobrą Nowinę o kochającym Ojcu w niebie i o
wyzwoleniu ich z niewoli grzechu i szatana. Jednak Chrystus, uśpiony w sercach
ludzkich, został przebudzony głosem i
życiem św. Franciszka, który chciał iść
krok po kroku śladami swego Mistrza.
Pobyt w Ziemi Świętej natchnął św.
Franciszka, aby o tej Miłości, która nie
jest kochana, przypomnieć ludziom. Jako
"herold Wielkiego Króla" - Emmanuela
postanowił głosić ludziom Boga, który w
ubóstwie Betlejemskim rozpoczął wielkie
dzieło odnowy świata. W 1223 r., św.
Franciszek przygotował pierwszą szopkę
w Greccio, we Włoszech. W Wigilię Bożego Narodzenia zwołał swoich braci i
lud z pobliskich miejscowości do jaskini
w lesie, w której był już przygotowany
żłóbek, słoma i siano. Przyprowadzono
owce, a przy żłobie uwiązano woła i
osła. W takim otoczeniu, o północy była

sprawowana Najświętsza Ofiara, aby
Boże Dziecię pod postaciami Chleba i
Wina mogło przyjść tak samo, jak w
stajence betlejemskiej. Sw. Franciszek
odczytał Ewangelię i wygłosił homilię,
w której jak refren powracały słowa:
"Kochajcie Dziecię z Betlejem". Wyjaśniał, jak Bóg umiłował ludzi, że Syna
swego Jednorodzonego dał, aby wszyscy, którzy weń wierzą, nie zginęli, ale
mieli życie wieczne. Nie po to zesłał Go
na ziemię, żeby świat potępił, lecz żeby
go zbawił. A teraz, dla tego pokolenia
gotów jest uczynić drugi cud: jeśli człowiek zrobi Chrystusowi miejsce w
swym sercu, to go przemieni, uczyni go
dzieckiem Boga i dziedzicem nieba. Przed ołtarzem, w żłobie leżała figurka Dzieciątka Jezus i - jak mówi
legenda - obecni ze zdumieniem zobaczyli, że gdy zbliżał się do niej Franciszek, figurka ożywała i Jezus wyciągał
rączki ku Biedaczynie. Jaskinia i las zostały rozświetlone przedziwnym nieziemskim światłem, a w sercach ludzi
zapanowały radość i pokój. Franciszek
dokonał cudu: pomógł Chrystusowi
narodzić się w sercach tych ludzi.
Od tamtej nocy w Greccio jasełka odgrywane są w całym świecie
chrześcijańskim. Dzięki św. Franciszkowi jesteśmy bardziej świadomi, że
święta Bożego Narodzenia obchodzi się
po to, żeby spotkać się z Bogiem i wyrazić Mu wdzięczność
za przyjście na ziemię
Syna Bożego dla naszego zbawienia, za
Maryję, którą nam dał
za Matkę, za św. Józefa i za Kościół.
o. Marian Tolczyk
OFMConv

Niedziela
25 grudnia
Pasterka

00.00

8.30
12.30
Poniedziałek
26 grudnia
Wtorek 27 grudnia
Środa 28 grudnia
Czwartek 29 grudnia
Piątek 30 grudnia
Sobota 31 grudnia
Niedziela
1 stycznia

8.30
12.30
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
8.30
12.30

Sobota 24 grudnia
Pasterka
Niedziela
25 grudnia
Poniedziałek
26 grudnia

22.30
11.00
7.00
11.00

BÓBRKA
+ Stefania, Marian, Ryszard i Krzysztof z rodz.
Piergies.
+Bronisław Kozdrowski.
1) Za parafian.
2)+ Roman ( gregoriańska).
+ Szczepan i Karolina.
+ Roman ( gregoriańska).
+ Roman ( gregoriańska).
+ Roman ( gregoriańska).
+ Roman ( gregoriańska).
+ Roman ( gregoriańska
Dziękczynna za miniony rok.
+ Władysław Wysoczyński w 10 rocz. śmierci i
Zofia.
+ Mieczysław i Bronisława.
ORELEC
+ Ewa i Krystian Zaniewicz.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Patrycji
w 10 urodziny.
+ Jan Owoc.
Dziękczynna za wszystkie łaski otrzymane w
rodzinie Czerwińskich.
+ Ewa Zaniewicz ( od koleżanek z Koła
Gospodyń).
+ Stanisław Kołtun ( od córki Ewy z mężem i
wnukami).
Dziękczynna za miniony rok.
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii
Wieczorek z okazji urodzin.
SOLINA

Środa 28 grudnia

17.30

Piątek 30 grudnia

17.30

Sobota 31 grudnia
Niedziela
1 stycznia

17.30
11.00

Sobota 24 grudnia
Pasterka
Niedziela
25 grudnia
Niedziela
1 stycznia

21.00

Za parafian.

9.45

+ Stefania, Władysław i Mieczysław Łobaza.

9.45

+ Za dusze cierpiące w czyśćcu.

