OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 16 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 23.07.2017 R.

1. We wtorek 25 lipca przypada święto Jakuba Apostoła i wspomnienie św.
Krzysztofa dlatego dzisiaj po każdej Mszy Świętej błogosławimy pojazdy i
podróżujących.
2. W środę 26 lipca wspomnienie św. Joachima i Anny– rodziców Najświętszej
Maryi Panny.
Bóbrka
*Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary na funkcjonowanie naszej wspólnoty i
kościoła w Bóbrce: dla pana organisty zebraliśmy 2670 zł. Składka remontowa za
miesiąc lipiec wyniosła 2555 zł.
* Przy kościele w Bóbrce są do wykonania następujące prace: wyrównanie wykopu
po instalacji wody oraz podsypanie piasku pod kostkę przed kościołem.
*Serdecznie dziękujemy za solidne posprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p.
Małgorzaty Kraczkowskiej i Barbary Baran. O przygotowanie świątyni na przyszłą
niedzielę prosimy rodziny: p Krystyny Kusz i Katarzyny Kalarus.
Solina
* Dziękujemy rodzinie p. Kazimiery Rokosz za posprzątanie i wystrój kościoła.
O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Bogusławy
Mysiów.

Człowiekowi koniecznie potrzebne jest
miłujące spojrzenie Chrystusa. Może
najbardziej w chwili doświadczenia,
upokorzenia, prześladowania, klęski - wtedy
gdy nasze człowieczeństwo zostaje
jakby przekreślone w oczach ludzkich,
znieważone i podeptane - wtedy
świadomość tego, że (...)
Chrystus miłuje
każdego i zawsze, (...) pozwala nam przetrwać.
(List do Młodych całego świata, 1985)
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne
jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali,
przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże
wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił
się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i
zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc
wziął się na niej chwast? Odpowiedział
im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił.
Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy
poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie,
byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu
róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast
i powiążcie go w snopki na spalenie;
pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.
Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka
gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej
roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich
nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od
innych jarzyn i staje się drzewem, tak że
ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się
na jego gałęziach. Powiedział im inną
przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta
wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się
wszystko zakwasiło. To wszystko mówił
Jezus tłumom w przypowieściach, a bez
przypowieści nic im nie mówił. Tak miało
się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta
w przypowieściach, wypowiem rzeczy
ukryte od założenia świata. Wtedy odpra-

wił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On
odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest
świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami
są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i
spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich:
ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony;
tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w
królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! (Mt 13,24-43)
Przypowieść o kąkolu winna być
szczególnie głęboko przemyślana przez
wychowawców. Dzieci i młodzież trzeba
przygotować do współżycia ze złem istniejącym w świecie. Trzeba je nauczyć rozróżniania pszenicy od kąkolu. Wypełnić
umiłowaniem dobra, by pozostały mu
wierne nawet wtedy, gdy znajdą się
w bardzo bliskim sąsiedztwie zła. Nauczyć
je tej wielkiej mądrości, która nie gorszy
się złem, lecz umie przeciwstawić mu dobro. Takich mądrych wychowawców,
zwłaszcza w rodzinnym domu, bardzo
potrzeba. To oni zadecydują o jakości
chrześcijaństwa w przyszłych pokoleniach.
Ks. Edward Staniek

RODZINA BOGIEM SILNA

Imiona rodziców Maryi i zarazem dziadków Jezusa są nam dobrze
znane. Wynika to z faktu, że ich kult
w Polsce jest dość rozpowszechniony. Zapewne powodem tego jest
nasze, pełne sentymentu, podejście
do kobiecej części rodu Jezusa. Kochamy mocno Najświętszą Maryję
Pannę i swą miłość przelewamy również na Jej matkę - św. Annę. Dlatego liturgiczne wspomnienie św. Anny
i św. Joachima cieszy się u nas tak
dużymi względami.
Współcześnie czcimy rodziców Maryi
wspólnie, choć początkowo przeważał
kult św. Anny. Przywędrował on do Polski już w XIV wieku,
kiedy Stolica Apostolska ustaliła datę święta na 26
lipca. Zawsze wyjątkową czcią otaczano babcię Jezusa na Śląsku. Do
dziś największej czci doznaje ona na
Górze św. Anny k. Opola, gdzie znajduje się cudowna figura tej Świętej.
Przedstawia ona św. Annę piastującą
dwoje dzieci: Maryję i Jezusa, dlatego powszechnie jest nazywana Świętą Anną Samotrzecią - co można tłumaczyć „we troje razem”. O św.
Joachimie i św. Annie nie wiemy jednak za dużo. Pismo Święte o nich nie
wspomina. Trochę więcej światła na
te postaci rzuca jeden z apokryfów Protoewangelia Jakuba z końca II
wieku. Z niego właśnie dowiadujemy
się o imionach dziadków Jezusa.

Wiemy też, że byli oni długo bezdzietni. Dopiero wytrwała modlitwa
Joachima przez czterdzieści dni na
pustyni wyjednała łaskę u Boga. Dar
dany im w podeszłym wieku został
przepowiedziany przez anioła, który
określił mającą się narodzić córkę
jako „radość ziemi”. Zapewne św.
Joachim i św. Anna byli dobrymi rodzicami, czego bezdyskusyjnym
przykładem jest Maryja. Właśnie
Ona przyjęła w pokorze Boże wybranie, spełniając Jego
wolę wobec siebie.
Podkreślił to sługa
Boży Jan Paweł II
21 czerwca 1983 r.
właśnie na Górze
św. Anny, kiedy
powiedział,
że:
„Syn Boży stał się
człowiekiem dlatego, że Maryja stała
się Jego Matką”. W wielkiej mierze
Maryja mogła stać się Matką Zbawiciela dzięki dobremu wychowaniu,
które otrzymała w domu rodzinnym.
Warto więc postawić pytanie: Czy
my potrafimy wyciągnąć z tego właściwe wnioski dla nas samych? Trzeba nam pytać o styl wychowywania
naszych pociech. Z niego wynika ich
stosunek do sacrum, do świata Bożych planów wobec każdego z naszych dzieci. Św. Joachim i św. Anna na pewno mieli świadomość tego,
że ich obowiązkiem jest dobre przygotowanie Maryi do wypełnienia zadań, które Bóg przed Nią postawił.

BÓBRKA
+ Tadeusz Śnieżek w 5 rocz. śmierci.
O szczęśliwy pobyt w Bóbrce i powrót do domu dla Zespołu Libiążanki.

Niedziela 23 lipca

8.30
13.00

Poniedziałek 24 lipca
Wtorek
25 lipca

18.00
18.00

Środa
26 lipca
Czwartek
27 lipca
Piątek
28 lipca
Sobota
29 lipca
Niedziela 30 lipca

18.00
18.00
18.00
19.00
8.30
13.00

+ Anna Orłowska
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Agaty i Mariusza w 25 rocznicę ślubu.
2. + Krzysztof Dobrowolski.
+ Edward Hołubowski.
+ Anna Orłowska.
+ Anna Orłowska.
+ Anna Orłowska.
+ Krzysztof Krzysztoń.
+ Józef Smoliński.

Niedziela 23 lipca

7.00
11.30
19.00
19.00
7.00
11.30

ORELEC
+ Maria Nawrocka.
+ Maria Mamrowicz.
+ Maria Mamrowicz.
+ Maria Mamrowicz.
O zdrowie dla Jadwigi i Edwarda.
+ Maria Mamrowicz.

Środa
26 lipca
Piątek
28 lipca
Niedziela 30 lipca

SOLINA

Niedziela 23 lipca

10.00

Niedziela 30 lipca

19.00
10.00
19.00

O Boże błogosławieństwo dla Dominika w 18
urodziny.
Za parafian.
Za parafian.
+ Mieczysław, Grzegorz i Jan.

SZCZĘŚCIU TRZEBA POMÓC

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem,
że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak
orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.
******************
Ojciec do syna: - Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na następny rok.

