OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 12 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 25.06.2017 R.

Gościmy dziś wśród nas ks. Romana Rusinka -pallotyna. Dziękujemy za jego
świadectwo i prosimy wraz z nim o pokój na świecie przez wstawiennictwo Matki
Bożej Królowej Pokoju!
1. W tym tygodniu czekają nas radosne uroczystości: 29 czerwca odpust Piotra i Pawła
w Solinie Zabrodziu o godz. 17.00. Oraz 1 lipca o godz. 15.00 także w Solinie Festyn
parafialny.
2. W poniedziałek od godz. 9.00 rozpoczynamy prace przy podłączeniu wody do
kościoła w Bóbrce. Chcemy to zrobić własnymi siłami, dlatego zapraszam mężczyzn
gotowych pomóc w przygotowaniu wykopu pod rurę łączącą z gminną siecią.
Rozważamy także prace przy podłączeniu wody na naszym cmentarzu.
3. We wtorek wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy na Mszę
św. z nowenną do Matki Bożej.
4. W najbliższą sobotę, pierwszą sobotę miesiąca Adoracja N.S. o godz. 18.30 i
następnie Msza św. niedzielna o godz. 19.00.
5. W najbliższą niedzielę, po Mszach św. będzie zbiórka na odrestaurowanie
zabytkowego feretronu z Orelca. Mam nadzieję, że uda się nam zebrać konieczną sumę
7000 zł.
6. W dniu odpustu został poświęcony gminny parking, który jest bardzo wygodny dla
wszystkich zmotoryzowanych uczestników Mszy św. Także kaplica cmentarna w
Bóbrce została wyposażona w katafalk chłodniczy. Bardzo dziękujemy naszej Gminie
reprezentowanej przez p. Wójta Adama Piątkowskiego i Przewodniczącego Rady
Gminy p. Mariusza Kaliniewicza za doprowadzenie tych projektów do końca.
7. Przypominamy, że akcja zbierania makulatury i złomu jest cały czas aktualna.
Wszystkie materiały składamy przy budynku Kółka Rolniczego przy cmentarzu w
Bóbrce.
* Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się: Karol Stefan
Kluz, zam. w Orelcu, par . tutejsza, oraz Lawinia Anna Kwaśniak, zam. w Myczkowcach, par. M.B. Częstochowskiej. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu
związku małżeńskiego, wyżej wymienionych osób, proszony jest o kontakt z
duszpasterzami naszej parafii.
Bóbrka
*Dziękujemy za sprzątanie świątyni na uroczystość odpustową rodzinom: p. Zofii
Barańskiej i Iwony Lemieszczuk, a na niedzielę rodzinom p. Renaty Chuchli i
Genowefy Daszkiewicz. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy
rodziny p. Renaty Kruczek i Krystyny Kaliniewicz.
Solina
* Dziękujemy rodzinie p. Anety Sieradzkiej za posprzątanie i wystrój kościoła.
O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Zofii Pasztaleniec.
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem
nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się
nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w
ciemności, powtarzajcie na świetle, a co
słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie
się raczej Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają
dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z
nich bez woli Ojca waszego nie spadnie
na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie
bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele
wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i
Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem,
który jest w niebie.
(Mt 10,26-33)
Moc opinii publicznej może być
większa niż uderzenie pięścią. Wielu ludzi gotowych jest do podjęcia walki
wręcz, a nigdy nie podejmą walki z opinią
swego środowiska. Tu nie ma mocnych.
Zjawisko to można obserwować nawet
w grupach ludzi sięgających po szczytne
ideały. Wystarczy kilku krzykaczy, operujących kpiną, uśmiechem, wrzaskiem,
by sterroryzować całe otoczenie. Taką
właśnie sytuację ma na uwadze Jezus, gdy
nawołuje „nie bójcie się”. Mistrz
z Nazaretu znał siłę opinii publicznej.

Dobrze wiedział, jak niszczącym działaniem jest podciąganie Jego dzieła pod imię
szatana. Otwiera uczniom na to oczy. Jeśli
On sam został nazwany „Belzebubem”, to
tym bardziej oni. Oto jedna z metod oddziaływania na opinię publiczną. Trzeba tę
metodę znać, by umieć oddzielić ziarno
prawdy od worka plew, na które składają
się kłamstwa, oczernienia, półprawdy.
Trzeba też znać cel tych wszystkich zabiegów, którym jest utrudnienie lub uniemożliwienie dotarcia ludziom do prawdy. Bywa, że opinia publiczna dla udowodnienia
swej racji posługuje się przemocą. Może
doprowadzić do tego, iż ci, którzy się jej
sprzeciwią, tracą nawet życie. Z tym trzeba się liczyć. Jezus i na taką sytuację przygotowuje swoich uczniów. „Nie bójcie się
tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. A więc cierpienie fizyczne,
a nawet śmierć w obronie wielkich wartości stanowią część ewangelicznej drogi.
Jezus kończy rozważania na temat mocy
opinii publicznej znamiennym stwierdzeniem: „Do każdego, który się przyzna do
Mnie przed ludźmi, przyznam się i ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie.
Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi,
tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10, 32). Dla chrześcijanina konflikt z opinią publiczną jest nieunikniony. Za odwagę dania świadectwa
Jezusowi, mimo ryzyka otrzymania ran
a nawet utraty życia, Chrystus nagradza
spotkaniem z Ojcem niebieskim.

Ks. Edward Staniek.

DWA FILARY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Właściwym imieniem św. Piotra było
imię Szymon. Pan Jezus zmienił mu je na
Piotr zaraz podczas pierwszego spotkania:
"A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: "Ty
jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas to znaczy: Piotr" (J 1, 42).
Później Jezus tłumaczy Piotrowi zmianę
jego imienia i mówi do niego: "Ty jesteś
Piotr (czyli Skała), i na tej Skale zbuduję
Kościół Mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na
ziemi, będzie związane w niebie,
a co rozwiążesz na ziemi, będzie
rozwiązane w niebie" (Mt 16,1819). Św. Piotr pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad
Jeziorem Genezaret. Był bratem
św. Andrzeja Apostoła, który go
przyprowadził do Pana Jezusa.
Przypuszczalnie obaj bracia byli
wcześniej uczniami św. Jana
Chrzciciela. Po odejściu Pana
Jezusa do nieba, Piotr prężnie
działał w Jerozolimie. Został wtedy pojmany przez Żydów i tylko cud go
uratował, gdyż anioł Pański z więzienia go
uwolnił. Po swoim cudownym wybawieniu
przeniósł się do Antiochii, skąd udał się do
Małej Azji, potem do Koryntu, aby wreszcie
osiąść na stałe w Rzymie. Tu poniósł śmierć
męczeńską na krzyżu około 64 r. za panowania cesarza Nerona. Najstarsze źródła tradycji wskazywały jako miejsce śmierci męczeńskiej św. Piotra na ogrody cesarskie,
które rodzina Augusta Oktawiana założyła
na brzegu Tybru, pod nazwą "pole watykańskie". Około 330 r. cesarz Konstantyn Wielki postawił na miejscu śmierci i grobu św.
Piotra bazylikę, która przetrwała ponad 1150
lat. Obecna bazylika św. Piotra w Rzymie
została wystawiona w latach 1506-1667, a
stawiali ją najznakomitsi architekci świata.
Przyozdobili ją także najbardziej znani i
cenieni rzeźbiarze i malarze. Wnętrze bazy-

liki zdobią 284 kolumny i 140 figur. Jest to
największa na świecie świątynia katolicka.
Przy niej od 1377 r. mieszkają papieże, tu
mają swoją stałą rezydencję, która jest równocześnie stolicą Państwa Watykańskiego.
W tym samym dniu Kościół umieszcza doroczną uroczystość św. Pawła - Apostoła
narodów. Świętych Pawła i Piotra uważa się
za współzałożycieli gminy chrześcijańskiej
w Rzymie. Także w Rzymie ponieśli obaj
śmierć męczeńską, prawdopodobnie w tym
samym dniu i dlatego Kościół
łączy te uroczystości. Św. Paweł
urodził się w Tarsie około 8. roku
po narodzeniu Chrystusa. Jego
rodzina chlubiła się pochodzeniem z pokolenia Beniamina (zob.
Flp 3, 5). Urodził się jako obywatel rzymski, co mu dawało pewne
przywileje. Nadano mu imię Saul
(polskie Szaweł). Rodzina Szawła
należała do stronnictwa faryzeuszów. Po ukończeniu szkół miejscowych w wieku 20 lat udał się
Szaweł do Palestyny, aby w Jerozolimie, u znanego Gamaliela pogłębiać
swoją wiedzę rabinistyczną i skrypturystyczną. Bardzo nienawidził wyznawców Jezusa,
uważał ich za odstępców od wiary mojżeszowej i za zdrajców swojego narodu. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy kamienowaniu św. Szczepana. Nie mając ukończonych 30 lat nie mógł bezpośrednio dokonywać egzekucji na skazanym. Po nawróceniu Szawła wielkie zdumienie ogarnęło Żydów w Damaszku, kiedy widzieli go jak z
zapałem głosił, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, i że Jego nauka pochodzi od
Boga. Za swoją wierność Chrystusowi jedynemu Panu spotkało go wiele prześladowań, których konsekwencją była śmierć
męczeńska, którą poniósł w 67 r. Tradycja
zachowała w pamięci miejsce jego męczeństwa: za Bramą Ostyjską. Jako obywatel
rzymski zginął od miecza. Józef Rydzewski.
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BÓBRKA
+ Maria Berechowska i zmarli z rodziny, Anastazja, Michał i Roman.
1. O Boże bł. w 18 urodziny Gabriela Owoca.
2. + Olga i Władysław Kusz ( od córek).
+ Anna Orłowska (od sąsiadki Hani z rodziną).
+ Antonina i Jan Łukasik, Antonina i Jan
Drzazga, Stanisław Fac.
O Boże bł. dla Pawła z okazji imienin.
Za parafian.

O Boże bł. dla Eweliny w 18 urodziny.
+ Stanisław Węgrzyn ( od Personelu Szpitalnego Oddz. Ratunkowego).
Za parafian.
ORELEC
+ Maria Mamrowicz ( od wnuczki Marysi).
+ Ewa i Krystian Zaniewicz ( od przyjaciół z
Orelca i okolic).
+ Maria Mamrowicz ( od wnuka Kazia z żoną).
+ Maria Mamrowicz ( od wnuków Bogdana,
Mietka, Marcina i Michała).
O Boże bł. dla Czesławy Dobrowolskiej w 70
urodziny.
+ Maria Mamrowicz ( od Lucyny i Zdzisława
Kurzejów).
O zdrowie dla Antoniny Podgórskiej.
SOLINA
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+ Katarzyna w rocz. śmierci , Jan, Mieczysław
i Franciszek Porębski.
1.+ Piotr Dzwończyk, Julia i Piotr Dzwończyk.
2. W podziękowaniu za otrzymane łaski z
prośbą o Boże bł. dla solenizantów.
3.
Dziękując Panu Bogu za bieszczadzką gościnność, prosimy o Boże bł. zdrowie i potrzebne
łaski dla Przyjaciół z Bieszczadów.
+ Za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

Święci: Piotr i Paweł grają sobie w golfa. Paweł trafia do dołka za pierwszym
razem. Piotr tak samo. Potem jeszcze raz. W końcu św. Paweł pyta się:
- Słuchaj stary, my robimy cuda, czy gramy na poważnie?

