OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 15 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 16.07.2017 R.

1. W sobotę święto św. Marii Magdaleny.
2. W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę błogosławieństwo pojazdów.
* Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się: Łukasz
Damian Kaliniewicz, oraz Karolina Maria Rycyk, oboje zamieszkali w Bóbrce.
Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego, wyżej
wymienionych osób, proszony jest o kontakt z duszpasterzami naszej parafii.
Bóbrka
*Dziękujemy za sprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p. Małgorzaty Zwierzchowskiej i Hiacynty Zwierzchowskiej. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy rodziny: p Małgorzaty Kraczkowskiej i Barbary Baran..
Solina
* W imieniu organizatorów Festynu Parafialnego dziękujemy p. Eugeniuszowi Tokarczykowi za użyczenie prądu oraz p. Kazimierzowi Paprockiemu za wydane posiłki.
* Dziękujemy rodzinie p. Bogusławy Borys za posprzątanie i wystrój kościoła. O
przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Kazimiery Rokosz.

bliscy i oddaleni
Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają
i muszą się spotykać aby się ominąć
bliscy i oddaleni jakby stali w lustrze
piszą do siebie listy gorące i zimne
rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty
by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało
są inni co się nawet po ciemku odnajdą
lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać
tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął
byliby doskonali lecz wad im zabrakło
bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej
niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą
miłości się nie szuka jest albo Jej nie ma
nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek
są i tacy co się na zawsze kochają
i dopiero dlatego nie mogą być razem
jak bażanty co nigdy nie chodzą parami
Wydaje:

można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie
nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem
Ks. Jan Twardowski

Dziękując za wspólny czas parafialnego pielgrzymowania, dedykuję
Wam drodzy parafianie ten piękny wierszy ks. Twardowskiego. Pożegnania nie
są miłe, ani wyczekiwane, ale wierzę, że
„nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem” i że Pan Bóg pozwoli nam się
spotkać. Licząc na przebaczenie moich
błędów i słabości proszę Was o modlitwę i zapewniam, że troska o Was przed
Bogiem nie przestaje być moim obowiązkiem i radością!
x. Paweł
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się
koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na
brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca
wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki
i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie
miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w
końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a
inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha! Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? On im odpowiedział: Wam dano poznać
tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich w
przypowieściach, że otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i
oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie
rozumieli: i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i
uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych
pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie
usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy! Do każdego, kto słucha słowa o
królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza
tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia,
lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda
bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane w końcu na ziemię żyzną
oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi
sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.
(Mt 13,1-23)
Jest takie ryzyko, że ziarno słowa Bożego pada na nie najlepszy grunt naszych serc.
Potrzeba z naszej strony sporego wysiłku i wytrwałości, żeby przyjąć do swego życia słowo
Boże i je zachować. Czasem może nam się wydawać, że kiedy Bóg do nas mówi, to jakby
„rzucał grochem o ścianę”… Ale jest też Jego obietnica, którą przypomina nam Izajasz:
„Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocnie, zanim wpierw nie
dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.
o. Łukasz Kubiak OP

PATRONKA NAWRÓCONYCH
Pochodziła z Magdali (Wieży Ryb,
ob. El-Medżel) położonej nad Jeziorem
Galilejskim. Św. Łukasz pisał o niej, że
Pan Jezus wypędził z niej siedem diabłów.
Św. Mateusz wylicza ją w szeregu tych
niewiast, które z Galilei szły za Chrystusem i usługiwały Mu, stała pod Krzyżem,
była przy złożeniu ciała do grobu i to jej
ukazał się Zmartwychwstały (J 20, 15).
Ojcowie Kościoła, m.in. Klemens Aleksandryjski, Tertulian, św. Ambroży, św.
Augustyn, św. Bernard, św. Grzegorz
Wielki, nie utożsamiają wyraźnie Marii
Magdaleny z grzesznicą o której opowiada
św. Łukasz (Łk 8, 37) i z Marią z Betanii,
siostrą Łazarza i Marty, ale też i nie zaprzeczają temu połączeniu. Za tym też
idzie i liturgia, która w uroczystość św.
Marii Magdaleny przytacza słowa Ewangelii o grzesznicy i o Marii, siostrze Marty. Tradycja również przedstawia ją jako
pokutnicę. Ewangelia nie wspomina co się
stało z Marią Magdaleną po Wniebowstąpieniu. W IV wieku czczono jej grób w
Efezie. Historycy bizantyjscy podają, że
cesarz Leon IV, w 899 roku przewiózł
ciało św. Marii Magdaleny do Konstantynopola. W XII wieku powstała teoria, że
razem z Łazarzem i kilkoma innymi osobami przypłynęła do wybrzeża Marsylii i
dzięki niej nawróciła się cała Prowansja.
Gdy leżała na łożu śmierci w swojej pustelni w La Sainte-Baume, dziewięć aniołów miało zabrać ją do oratorium św.
Maksymina z Aix i tam otrzymała Komunię św. Została pochowana w kaplicy przy
Villa Lata. W 745 roku jej relikwie przeniesiono do Vezalay, w obawie przed najazdem Saracenów. Później w jej pustelni
utworzono sanktuarium, miały tam się
znajdować w 1279 roku, gdy Karol II Andegaweński fundował klasztor dominikanów na wzgórzu nieopodal. W 1600 roku

relikwie złożono w sarkofagu ofiarowanym przez papieża Klemensa VIII. Podczas rewolucji francuskiej kościółek został
zniszczony, odbudowano go w 1814 roku,
ponownie został konsekrowany w 1822.
W sanktuarium tym nadal znajduje się
relikwia głowy św. Marii Magda leny
Kult św. Marii Magdaleny w Polsce
Rozkwit i znaczne ożywienie kultu Świętej miało miejsce w XVI wieku. W 1914
roku istniało już 126 kościołów pod jej
wezwaniem. W Zalasie koło Krzeszowic
na początku XVIII wieku istniał drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny, parafia wzmiankowana była już trzy wieki
wcześniej. W 1710 roku przy proboszcz
ks. Piotr Gawlikowski założył Bractwo
Pokutne św. Marii Magdaleny. Statut
bracki zatwierdził papież Klemens XI. Do
podstawowych obowiązków członków
bractwa należało nawiedzanie konających,
odmawianie modlitw za zmarłych braci,
dbanie o wosk na świece na ołtarzu św.
Marii Magdaleny. Nosili proste tuniki ze
zgrzebnego płótna, przepasane sznurem.
W strojach tych stali ze świecami w czasie
Triduum Paschalnego, podczas Gorzkich
Żali oraz w czasie Mszy odpustowych.
Mimo różnorakich trudności bractwo
przetrwało zabory i wojny. Dopiero działalność komunistów i sekt doprowadziła
do tego, że od 1972 roku nie było nowych
członków. W 1995 roku wznowiło swoją
działalność i obecnie jest jedynym tego
typu bractwem w Polsce. W Kalwarii Pacławskiej znajduje się kapliczka ku czci
świętej. nazywana Pustelnią Marii Magdaleny z obrazem z XVIII wieku. Co roku,
w dzień jej uroczystości, odbywa się procesja do kapliczki. Wierni proszą za wstawiennictwem św. Marii Magdaleny o odpuszczenie grzechów i łaskę wytrwania w
dobrym.
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BÓBRKA
+ Henryk i Stanisław.
O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii i Olafa.
+ Józefa Duk.
+ Anna Orłowska.
+ Anna Orłowska.
+ Anna Orłowska.
+ Anna Orłowska.
+ Marian Myrta.
+ Tadeusz Śnieżek w 5 rocz. śmierci..
O szczęśliwy pobyt w Bóbrce i powrót do domu dla Zespołu Libiążanki.
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ORELEC
+ Edward Dyl.
+ Maria Mamrowicz..
+ Maria Mamrowicz.

19.00
7.00
11.30

+ Maria Mamrowicz.
+ Maria Nawrocka.
+ Maria Mamrowicz.
SOLINA

Niedziela 16 lipca

10.00
19.00

+ Pelagia i Józef Podkaliccy.
+ Piotr Dzwończyk

Niedziela 23 lipca

10.00

O Boże błogosławieństwo dla Dominika w 18
urodziny.
Za parafian.

19.00

Agent biura podróży
wynajmuje Kowalskim
apartament nad morzem.
- A czy tu często pada deszcz?
- pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.

