OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 17 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 30.07.2017 R.

1. We wtorek rozpoczyna się sierpień—miesiąc trzeźwości oraz wielkich narodowych i
patriotycznych wydarzeń: Cudu nad Wisłą 15.08.1920 r. i Powstania Warszawskiego
01.08.1944 r. Nie zapominajmy o modlitwie za Ojczyznę i Patriotów.
2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek—św. Ignacego Loyolę, we wtorek—
św. Alfonsa Marię Liguoriego i w piątek—św. Jana Marię Vianneya.
3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I czwartek w
czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 będziemy modlić się o powołania kapłańskie i zakonne. W I piątek w Bóbrce adoracja o godz. 17.00 z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, po niej Msza Święta o godz. 18.00.
Z racji tego, że jest jeden kapłan w Orelcu Adoracja NS o 19.00 z możliwością spowiedzi po niej o 19.30 Msza Święta. W I sobotę zapraszamy na Adorację NS i Nabożeństwo różańcowe o godz. 18.30 w Bóbrce a następnie na Eucharystię o godz. 19.00.
4. W I piątek wizyta u chorych od godz. 9.00.
5. W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie będziemy gościć Siostry od Aniołów.
Złożą świadectwo swojej posługi a po Mszy Świętej będą zbierały ofiary do puszek na
potrzeby misyjne.
6. W najbliższym czasie w naszej parafii będą miały miejsce następujące wydarzenia:
13 sierpnia od godz. 14.00 festyn w Bóbrce przy świetlicy wiejskiej i 15 sierpnia
festyn w Orelcu od godz. 15. 00 również przy świetlicy wiejskiej. J ak w ubiegłych
latach szeroka i smaczna oferta kulinarna, gry i zabawy dla dzieci, loteria fantowa oraz
dobra zabawa taneczna. Dochód z festynu będzie w całości przeznaczony na potrzeby
kościołów w Bóbrce i Orelcu. Zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach, które będą
doskonałą okazją do budowania więzi między naszą wspólnotą parafialną i wypoczywającymi u nas gośćmi. Wszystkich prosimy o wsparcie w postaci fantów na loterię,
które można zostawiać u członków poszczególnych rad parafialnych, bądź na plebanii.
Wszystkim parafianom i wypoczywającym gościom życzymy błogosławionego
czasu, dobrej pogody i radości ze spotkań z ludźmi i piękną przyrodą.
Bóbrka
* Serdecznie dziękujemy: p. Feliksowi Łukacz za wyrównanie wykopu po instalacji wody
oraz p. Jackowi i Mateuszowi Migielicz za wykoszenie trawy wokół kościoła.
*Serdecznie dziękujemy za solidne posprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p.
Krystyny Kusz i Katarzyny Kalarus. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy
rodziny: p Urszuli Warchoł i Anny Kiełbasa.
Solina
* Dziękujemy rodz p. Bogusławy Mysiów za posprzątanie i wystrój kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Krystyny Lewandowskiej.

Stu Beduinów ucieka przez pustynię przed Murzynem. Europejski turysta ze zdziwieniem pyta : - Dlaczego uciekacie ??? Was jest setka, a on jeden. - A wiadomo, komu
przyłoży ?!
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Królestwo niebieskie podobne
jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł
go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z
radości poszedł, sprzedał wszystko, co
miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest
królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł
jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. Dalej,
podobne jest królestwo niebieskie do
sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się
napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i
usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a
złe odrzucili. Tak będzie przy końcu
świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych
spośród sprawiedliwych i wrzucą w
piec rozpalony; tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to
wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest.
A On rzekł do nich: Dlatego każdy
uczony w Piśmie, który stał się uczniem
królestwa niebieskiego, podobny jest do
ojca rodziny, który ze swego skarbca
wydobywa rzeczy nowe i stare.
( Mt 13,44-52)

Ludzi sięgających po władzę można podzielić na dwie kategorie. Do
pierwszej należą ci, którzy potrzebują
władzy do zrealizowania siebie. Piastowanie władzy jest warunkiem ich szczęścia. Jeśli jej nie mają, są niezadowoleni,
zawiedzeni, nieszczęśliwi. Rozkazywanie innym działa na nich jak narkotyk,
potrafią się tym upajać. Z reguły sądzą,
że posiadają wszystkie potrzebne talenty
i tylko oni mogą rządzić dobrze.
W rzeczywistości biedni to ludzie, tak
mocno zapatrzeni w siebie, że są niezdolni do podjęcia decyzji, od których
zależy prawdziwe dobro podwładnych.
Drugą kategorię stanowią ludzie,
którzy przyjmują władzę, bo są obdarzeni zaufaniem swego środowiska. Sami
o nią nie zabiegają. Ona jest im niepotrzebna do realizacji siebie, są szczęśliwi
bez władzy. Uważają nawet, że z racji
odpowiedzialności za innych ich osobiste szczęście w okresie sprawowania
władzy może być poważnie zagrożone.
Ci podchodzą do rządzenia na zasadzie
wyznaczonego im zadania, czekają, kiedy ono się skończy i będą mogli wreszcie odpocząć. Drogi dochodzenia do
władzy są różne, ale wykładnik wartości
władzy jest jeden – mądrość! To ona
wydaje owoce trwałe i wpisuje człowieka posiadającego władzę złotymi
zgłoskami
w
księgę
historii.
Ks. Edward Staniek

ŚWIĘTY PROBOSZCZ Z ARS
Urodził się 8 V 1786 r. jako syn
małorolnego chłopa we francuskiej wiosce
Dardilly koło Lyonu. W dniu urodzin na
chrzcie nadano mu imię Jan. Były to trudne czasy dla Kościoła katolickiego. W
związku z rewolucją francuską prześladowano prawowiernych kapłanów, utrudniano sprawowanie kultu i spełnianie praktyk
religijnych. Dlatego Jan przyjął Pierwszą
Komunię Świętą (mając 13 lat) w prowizorycznej kaplicy urządzonej w szopie, do
której wejście dla bezpieczeństwa zasłonięto wozem z sianem. Rewolucja zdezorganizowała także szkolnictwo, zamykano
szkoły parafialne, w związku z czym nasz
patron nauczył się czytać dopiero w 17
roku życia. Pod wpływem świątobliwego
proboszcza z Ecully zaczęło kształtować
się powołanie kapłańskie Jana. Tenże proboszcz uczył go łaciny, ale po 10 latach
nauki nie osiągnął w tej dziedzinie pożądanych wyników. Jan Vianney został
przyjęty w roku 1811 do seminarium duchownego w Lyonie, jednakże z powodu
trudności w nauce był dwukrotnie z niego
usuwany. Wielki brak kapłanów w archidiecezji lyońskiej sprawił, że wikariusz
generalny pozwolił Janowi składać egzaminy nie po łacinie, ale w języku francuskim. Pomyślnie zdane egzaminy pozwoliły Janowi na przyjęcie święceń kapłańskich w roku 1815 w Grenoble. Ks. Jan po
święceniach został wikariuszem w Ecully,
gdzie pracował wspomniany już świątobliwy proboszcz. Przez trzy lata miał możliwość naśladowania tego gorliwego kapłana w pracy duszpasterskiej i wspomagania go. Następnie biskup wysłał Jana
Vianney'a do maleńkiej parafii w Ars liczącej 230 osób. O tychże ludziach pogardliwie mówiono, że jedynie chrzest odróżnia ich od zwierząt. Była to bardzo zaniedbana placówka zarówno pod względem

duszpasterskim (na Mszę Świętą niedzielną w początkach duszpasterzowania naszego patrona przychodziło kilka osób),
jak i materialnym. Proboszcz Jan oddawał
się surowej ascezie i wytrwałej modlitwie.
Przez kilka godzin dziennie adorował Najświętszy Sakrament, sypiał zaledwie kilka
godzin na gołych deskach, bardzo skromnie jadł (można było to określić jako nieustanny post). Głosił bardzo proste kazania,
a ich tematyka skupiała się wokół kilku
prawd: o grzechu i jego skutkach, o pokucie, odzyskaniu łaski uświęcającej, o Eucharystii, o modlitwie (H. Fros). Po otwarciu w Ars w roku 1824 szkoły uczył w
niej katechizmu. Odznaczał się wielką
uprzejmością wobec swoich parafian, często ich odwiedzał i po przyjacielsku z nimi
rozmawiał. To wszystko razem sprawiło,
że parafianie nawrócili się i zaczęli gorliwie spełniać praktyki religijne, przystępować do sakramentów świętych i uczęszczać do kościoła na Mszę Świętą (W. Zaleski). Po wzięciu udziału w misjach parafialnych urządzanych w okolicy Ars zasłynął jako spowiednik, który potrafił przenikać ludzkie serca i sumienia oraz przepowiadać ludziom ich przyszłe losy, a także
dawać dobre rady. Stąd też do Ars zaczęły
napływać rzesze ludzi. Proboszcz Jan
przyjmował codziennie około 200-300
osób, tak że każdego roku mógł wyspowiadać 30 tysięcy penitentów. Pełen zasług u Boga i ludzi, wyniszczony chorobami i ascezą, bohaterski i święty kapłan
odszedł do Pana 4 VIII 1859 r. po 41 latach pobytu w Ars. Został beatyfikowany
w roku 1905 przez papieża Piusa X, natomiast Pius XI kanonizował go w roku
1925 i w cztery lata później ogłosił św.
Jana Marię Vianney'a patronem wszystkich proboszczów Kościoła katolickiego.
Ks. Stanisław Hołodok

BÓBRKA
Niedziela 30 lipca
Poniedziałek 31 lipca
Wtorek
1 sierpnia
Środa
2 sierpnia

8.30
13.00
18.00
18.00
18.00

+ Krzysztof Krzysztoń.
+ Józef Smoliński.
+ Anna Orłowska
+ Anna Orłowska.
O Boże błogosławieństwo dla Danuty i
Jacka w 14 rocz. ślubu i dla całej ich
rodziny.

Czwartek 3 sierpnia
Piątek
4 sierpnia
Sobota 5 sierpnia

18.00
18.00
19.00

Niedziela
6 sierpnia

8.30

+ Anna Orłowska.
+ Anna Orłowska ( od członkiń ŻR).
+ Józefa Duk ( od pracowników Małej
Gastronomii w Solinie).
+ Norbert Kuźniar w 19 rocz. śmierci.

13.00

+Mąż Bronisław w 13 rocz. śmierci ( od
żony Stanisławy z dziećmi).
Chrzest.

ORELEC
Niedziela 30 lipca

7.00

O zdrowie dla Jadwigi i Edwarda.

11.30

+ Maria Mamrowicz.

Środa

2 sierpnia

19.00

+ Maria Mamrowicz.

Piątek

4 sierpnia

19.30

+ Krystian Zaniewicz (od Sabiny i Kamila).

7.00

+ Helena, Wincenty i Edward Skocelas.

11.30

+ Krystian Zaniewicz ( od Tomasza i
Adama Wojtanowskich z żonami).

Niedziela
6 sierpnia

SOLINA
Niedziela 30 lipca
Niedziela
6 sierpnia

10.00

Za parafian.

19.00

+ Mieczysław, Grzegorz i Jan.

10.00

+Za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

19.00

+ Za parafian.

