OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA III NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 19.03.2017 R.

1. Jutro Msza św. Bóbrce o godz. 7.30 w kaplicy domu parafialnego.
2. W najbliższą sobotę, 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jednocześnie Dzień Świętości Życia. W Bóbrce o godz. 16.00 uroczyste poświęcenie ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. spotkanie dla dzieci
pierwszokomunijnych. W Orelcu Msza św. o godz. 17.30 i w Solinie o 19.00.
W tym dniu możemy zaangażować się w "Duchową Adopcję Dziecka Poczętego
Zagrożonego Zagładą". Można ją rozpocząć od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele. Dzień poczęcia Jezusa w łonie
Maryi jest najlepszym momentem do podjęcia tego duchowego zobowiązania.
Szczegółowe informacje, jak i codzienna modlitwa są zamieszczone w biuletynie.
3. W środę 22.03 zapraszamy młodzież wszystkich klas gimnazjalnych na spotkanie o 16.30 w domu parafialnym- obecność obowiązkowa.
4. W niedzielę rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosi
ks. Krzysztof Gajos SAC - ojciec duchowny w Ołtarzewie. W poniedziałek i wtorek
będą miały miejsce rekolekcje szkolne i tak jak przed rokiem poprowadzą je siostry
Franciszkanki Misjonarki Maryi.
5. W pierwszym dniu rekolekcji, w niedzielę, młodzież wraz z ks. Marianem zaprasza na Drogę Krzyżową na szczyt kamieniołomu. Spotykamy się o godz. 15.00 w
kościele w Bóbrce.
W związku z Drogą Krzyżową w tym dniu Gorzkie Żale w Orelcu odbędą się bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11.00.
6. 23 Bieszczadzka Drużyna Harcerska „ Żagiew”, która funkcjonuje w naszej
szkole przygotowuje na Święta Wielkanocne : stroiki, palemki, pisanki, baranki itp.
Będą one rozprowadzane w Niedzielę Palmową przy naszych kościołach. Dochód
uzyskany z tej akcji zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z Alleppo pogrążonego wojną. Bardzo prosimy o zaangażowanie w tę akcję pomocy cierpiącym.
Oszczędzimy czas na zakupy a przede wszystkim zadośćuczynimy wielkopostnej
jałmużnie. Zachęcamy również parafian, uzdolnionych manualnie do włączenia się
w tworzenie tych wielkanocnych symboli, które można będzie zostawić w naszej
szkole w Bóbrce.
Bóbrka
* Fundusz remontowy w miesiącu marcu wyniósł 2143,40
* Dziękujemy rodzinom p. Magdaleny Myrty i Elżbiety Zglenickiej za posprzątanie
i wystrój świątyni. Na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Agaty Myrta i Krystyny
Mika.
Solina
* Dziękujemy rodzinie p. Teresy Wójcik za posprzątanie i wystrój kościoła. O
przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Beaty Pasławskiej.
Wydaje:
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Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub
synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około
szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta
z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus
rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie
bowiem udali się przedtem do miasta
dla zakupienia żywności. Na to
rzekła do Niego Samarytanka:
Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym
Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają
się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim
jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody
żywej. Powiedziała do Niego kobieta:
Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest
głęboka. Skądże więc weźmiesz wody
żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca
naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie
i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł
do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę,
znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił
wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu
dam, stanie się w nim źródłem wody
wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody,
abym już nie pragnęła i nie przychodziła

tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem.
Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej
górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie
jest miejsce, gdzie należy czcić Boga.
Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na
tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie
czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ
zbawienie bierze początek od Żydów.
Nadchodzi jednak godzina,
owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać
cześć Ojcu w Duchu i prawdzie,
a takich to czcicieli chce mieć
Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego
oddawali Mu cześć w Duchu i
prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie,
objawi nam wszystko. Powiedział do niej
Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Wielu Samarytan z owego miasta
zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu
kobiety świadczącej: Powiedział mi
wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go,
aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem
dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło
na Jego słowo, a do tej kobiety mówili:
Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.
(J 4, 5-42)

WSZYSTKO CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU Z TYCH BRACI MOICH
NAJMNIEJSZYCH MNIE UCZYNILIŚCIE… Jezus.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się w Polsce z obchodem
Dnia Świętości Życia. W dniu w którym
obchodzimy pamiątkę zwiastowania
przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, że
zostanie Matką Syna Bożego, bronić
chcemy każdego poczętego życia pod
sercem każdej z matek na całym świecie. Jan Paweł II 26 stycznia 1980 r. w
Rzymie powiedział: " Człowiekiem jest
również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany
utożsamia się z najmniejszymi; jak więc
można nie widzieć szczególnej Jego
obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie
najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej
jakiegokolwiek środka obrony, nawet
głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej
podstawowe prawa". I dalej Jan Paweł
II w obronie życia poczętego pisze w
encyklice Evangelium vitae z 25 marca
1995 r: "Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która
poprzedza narodziny. Człowiek już w
łonie matki należy do Boga, bo Ten,
który wszystko przenika i zna, tworzy go
i kształtuje swoimi rękoma, widzi go,
gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym
embrionem i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka, którym stanie się on
w przyszłości i którego dni są już policzone, a powołanie już zapisane w księdze żywota" (EV 61) .
W obronie dzieci nienarodzonych
wypowiadali się między innymi:
Prymas Tysiąclecia Stefan
Kardynał Wyszyński - "W rodzinie,

pod sercem matek, kryje się Naród".
Matka Teresa z Kalkuty "Wnośmy prawdziwy pokój w naszą rodzinę, otoczenie, miasto, kraj, w świat.
Zaczynajmy od pokochania małego
dziecka już w łonie matki. Tym, co najbardziej niszczy pokój we współczesnym
świecie jest aborcja - ponieważ jeśli
matka może zabić własne samemu Bogu. Na modlitwę Duchowej Adopcji
składa się: jeden dziesiątek różańca, codzienna modlitwa oraz dodatkowa dowolna ofiara czy wyrzeczenie, np. post lub walka z nałogiem. Przez dziewięć miesięcy osoba podejmująca Duchową Adopcję
modli się w intencji dziecka nienarodzonego i jego rodziców, prosząc
Boga o szczęśliwe jego narodzenie.
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego
może podjąć każdy. Jeżeli zdarzy się
zapomnieć komuś raz lub dwa o złożonych przyrzeczeniach, nie należy przerywać Duchowej Adopcji, tylko o ten
"zaległy" dzień wydłużyć modlitwę .
Codzienna
modlitwa:
Panie Jezu - za wstawiennictwem
Twojej Matki Maryi, która urodziła
Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka
zawierzenia, który opiekował się
Tobą po urodzeniu - proszę Cię w
intencji tego nienarodzonego o
dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj
rodzicom miłość i odwagę, aby swoje
dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
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BÓBRKA
+ Karol w 1 rocz. śmierci.
+ Lidia Dacko ( od Prezesa Rejonowej
Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Lesku oraz
kolegów i koleżanek z księgowości i biura
podatkowego.
1) Za parafian.
2)+ Ewa Zaniewicz.
1) Za parafian.
2)+ Ewa Zaniewicz.
O szczęśliwe rozwiązanie.
1)+ Ewa Zaniewicz.
2) Za parafian.
1) + Emilia Kurek w 2 rocz. śmierci.
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i zdrowie dla Andrzeja z okazji urodzin.
O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla
fundatorów Ikony Matki Bożej.
+ Michał Buczek i Michał Tkaczyszyn.
1)+ Lidia Dacko ( od synowej Lucyny z rodz.).
2) + Jerzy, Anna i Stanisław Kusz.
ORELEC
+ Józef Węgrzyn w 10 rocz. śmierci.
+ Ewa Zaniewicz.
+ Ewa Zaniewicz
+ Ewa Zaniewicz.
+ Ewa Zaniewicz.
O Boże błogosławieństwo dla Krystyny
Dobrowolskiej z okazji imienin i urodzin.
+ Ewa Zaniewicz.
SOLINA
+ Bolesław Derewońko.
+Józef Wołoszyn.
1) + Bolesław Derewońko.
2) O Boże błogosławieństwo dla Marii.

"Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i
całego świata, do wszystkich ludzi bez wyjątku:
każdy człowiek poczęty w łonie ma prawo do życia!".

Św. Jan Paweł II

