OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 18 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 6.08.2017 R.

1. Dzisiaj w naszej wspólnocie gościmy Siostry od Aniołów. Złożą świadectwo
swojej posługi a po Mszy Świętej będą zbierały ofiary do puszek na potrzeby
misyjne. Bóg zapłać za okazaną pomoc materialną.
2. W poniedziałek 7 sierpnia na Mszy Świętej o godzinie 18.00, ks. Paweł odprawi
dziękczynną Eucharystię za 2 lata posługi w parafii Bóbrka. Będzie to dla nas
okazja do podziękowania ks. Pawłowi za wspólnie spędzony czas.
3. We wtorek 8 sierpnia w obecności Zarządu Księży Pallotynów urząd proboszcza
zostanie przekazany ks. Dariuszowi Chałubińskiemu. Obydwu księżom życzymy
obfitości darów Bożych oraz owocnej i radosnej posługi Kościołowi.
4. W przyszłą niedzielę 13 sierpnia na Mszy Świętej o godz. 8.30 będzie miało
miejsce liturgiczne przekazanie urzędu proboszcza ks. Dariuszowi przez ks.
Dziekana Wojciecha Szlachtę.
5. W najbliższym czasie w naszej parafii czekają nas następujące wydarzenia:
* 13 sierpnia od godz. 14.00 festyn w Bóbrce przy świetlicy wiejskiej .
W programie:
15.00: Dziecięcy Zespół Ludowy z Bezmiechowej; 17.00 Kapela Regionalna
„Siwy Jan”; 18.30 Zespół muzyczny z Jasła „Bonito”; Gry i zabawy dla dzieci
przeplatane loterią fantową oraz zabawa taneczna od 18.30 do 24.00; Szeroka i
smaczna oferta kulinarna przez cały czas trwania festynu.
Rada Parafialna z Bóbrki prosi o przynoszenie fantów, wśród których mile widziane są: przetwory domowe ( dżemy, konfitury, sałatki itp.). Należy je zaopatrzyć w
etykietę określającą rodzaj produktu. Fanty możemy dostarczać do piątku 11 sierpnia. Panie prosimy o wypieki ciasta, które można przynosić od soboty 12 sierpnia
po południu do niedzieli 13 sierpnia rano.
*
*15 sierpnia od godz. 15.00 festyn w Orelcu przy świetlicy wiejskiej.
Rozpoczęcie Eucharystią o godz. 14.00, w czasie której zostaną złożone w darze i poświęcone chleby wypiekane według regionalnych procedur. W niedzielę 13 sierpnia Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie Orelec zapraszają
wszystkich chętnych do pieczenia chleba przy szkole w Orelcu na godz. 16.00.
Dochód z festynów będzie w całości przeznaczony na potrzeby kościołów w
Bóbrce i Orelcu.
Bóbrka
*Serdecznie dziękujemy za posprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p. Urszuli
Warchoł i Anny Kiełbasa. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy
rodziny: p Moniki Hołubowskiej i Agnieszki Zamojskiej.
Solina
* Dziękujemy rodzinie p. Krystyny Lewandowskiej za posprzątanie i wystrój kościoła.
O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Janiny Cioć.
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc
to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął
ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, Jezus przykazał im
mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o
tym widzeniu, aż
Syn Człowieczy
zmartwychwstanie. (Mt 17,1-9)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. Tam
przemienił się wobec nich: twarz
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie
zaś stało się białe jak światło. A oto
im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr
rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu
jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,

Dziś przez wiarę uczestniczymy w doświadczeniu Apostołów,
oglądających na górze Tabor chwałę
Syna Bożego. Biel szat Chrystusa
wyraża Jego Bóstwo, świętość, bezgrzeszność, natomiast obłok symbolizuje tajemnicę Boga, która wymyka
się ograniczonemu poznaniu naszego
rozumu i zmysłów. Blask chwały
Chrystusa ukazuje godność, piękno i
świętość, które Bóg złożył w duszach
nas wszystkich - Jego synów i córek.
Przyjmując coraz głębiej Jego słowo
do swego życia i jednocząc się z Nim
w Eucharystii, stopniowo pozwalamy, by zajaśniał w nas Jego obraz,
który w przyszłym życiu osiągnie
swoją pełnię.
Bogna Paszkiewicz, „Oremus”

DROGA DO ŚWIĘTOŚCI EDYTY STEIN
Urodziła się 12 października
1891 r. we Wrocławiu w wielodzietnej,
zamożnej rodzinie żydowskiej, głęboko
przywiązanej do swej religii i tradycji. W
rodzinnym mieście ukończyła szkołę średnią i rozpoczęła studia na wydziale psychologii, germanistyki i historii. We wczesnej młodości odeszła od judaizmu i do 30
roku życia mówiła o sobie, że jest ateistką.
Dzięki kontaktom z Maxem Schelerem i
Adolfem Reinachem zapoznała się z religią katolicką. Czytała Nowy Testament,
dzieła Kierkegaarda i Ćwiczenia duchowne św. Ignacego Loyoli. W 1921 r., goszcząc u swej przyjaciółki Hedwig ConradMartius, która razem z mężem przeszła na
chrześcijaństwo w Kościele ewangelickim, przeczytała Życie św. Teresy z Avili.
Lektura ta zakończyła jej długie poszukiwanie wiary. 1 stycznia 1922 r. przyjęła w
Kościele katolickim chrzest, na którym
otrzymała imię Teresa. Nigdy nie wyrzekła się swego pochodzenia, a wiara wręcz
pogłębiła jej więzi z narodem żydowskim:
«Pod Krzyżem zrozumiałam los Ludu
Bożego, którego zapowiedź już wówczas
[1933 r.] zaczęła się pojawiać. Myślałam,
że zrozumieją, iż jest to Krzyż Chrystusowy, który muszą przyjąć na siebie w imieniu wszystkich». Pragnęła zatem ratować
za cenę swego życia naród wybrany i —
jak pisał A. Heschel — pomogła także
zrozumieć chrześcijanom, że «świat bez
Izraela byłby światem bez Boga Izraela».
W latach 1923-1931 pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego i historii w
liceum i seminarium nauczycielskim w
Spirze, natomiast od r. 1932 do 1933 wykładała psychologię i pedagogikę na Akademii Pedagogicznej w Münster. W tym
czasie Edyta Stein zajmowała się zagadnieniem philosophia perennis, studiując
dzieła Tomasza z Akwinu. Najbardziej

charakterystyczną cechą jej drogi życiowej i naukowej było namiętne poszukiwanie prawdy i odpowiedzi na pytania egzystencjalne o tajemnicę człowieka i jego
losu. Droga ta doprowadziła ją, wychowaną w rodzinie żydowskiej, poprzez ateizm
i filozofię do chrześcijaństwa w Kościele
katolickim: «Bóg jest prawdą. Kto szuka
prawdy, szuka Boga, czy zdaje sobie z
tego sprawę, czy też nie». Po 12 latach od
przyjęcia chrztu, pomimo sprzeciwu rodziny, a przede wszystkim ukochanej matki, 14 października 1933 r. wstąpiła do
karmelu w Kolonii. W dniu obłóczyn, 15
kwietnia 1934 r., przyjęła imię Teresa Benedykta od Krzyża. Nazywała siebie
«oblubienicą Baranka» i weszła na drogę
prawdy odnalezionej w naśladowaniu
Krzyża Chrystusowego: «W tym czasie w
hitlerowskich Niemczech wzmagały się
prześladowania Żydów. W 1938 r. przełożona postanowiła przenieść Teresę Benedyktę do karmelu w Echt w Holandii. Nie
udało jej się jednak ujść przed represjami.
Wraz z siostrą Różą, która również przyjęła chrzest i usługiwała w klasztorze, została aresztowana przez gestapo 2 sierpnia
1942 r., wywieziona do holenderskiego
obozu przejściowego w Westerbork, a
następnie deportowana 7 sierpnia do obozu koncentracyjnego w OświęcimiuBrzezince. Prawdopodobnie 9 lub 10
sierpnia 1942 r. Edyta Stein zginęła w
komorze gazowej. Trzy dni przed śmiercią, ufna w Bożą Opatrzność powiedziała:
«Cokolwiek nastąpi, jestem na wszystko
przygotowana. Jezus jest z nami także
tutaj». Papież Jan Paweł II beatyfikował
Edytę Stein podczas Mszy św. na stadionie w Kolonii 1 maja 1987 r., nazywając
ją «darem, wezwaniem i obietnicą dla naszych czasów».

BÓBRKA
Niedziela 6 sierpnia

8.30
13.00

Poniedziałek 7 sierpnia

18.00

Wtorek

8 sierpnia

18.00

Środa
Czwartek

9 sierpnia
10 sierpnia

18.00
18.00

Piątek

11 sierpnia

18.00

Sobota 12 sierpnia
Niedziela
13 sierpnia

19.00
8.30

+ Norbert Kuźniar w 19 rocz. śmierci.
+Mąż Bronisław w 13 rocz. śmierci ( od
żony Stanisławy z dziećmi).
Chrzest.
1. Dziękczynna za 2 lata posługi w Parafii
Bóbrka z prośbą o potrzebne łaski dla
parafian.
2. O szczęśliwa operację i dla Jakuba.
+ Anna Orłowska ( od Zbigniewa
Pilichowskiego).
O Boże błogosławieństwo dla ks. Pawła.
+ Anna Orłowska ( od Zbigniewa
Pilichowskiego).
+ Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i
Jan Tandyrak.
+ Janusz i Anna Kołtun.
Za parafian.

13.00

+ Krzysztof Krzysztoń.

ORELEC
Niedziela 6 sierpnia

7.00
11.30

Środa

9 sierpnia

19.00

Piątek

11 sierpnia

19.00
7.00

+ Krystian Zaniewicz (od wujka Stefana).
Stanisław Węgrzyn.

11.30

+ Krystian Zaniewicz ( od babci i dziadka
Skotnickich).

Niedziela
13 sierpnia

+ Helena, Wincenty i Edward Skocelas.
+ Krystian Zaniewicz ( od Tomasza i
Adama Wojtanowskich z żonami).
+ Krystian Zaniewicz ( od Krystyny i
Leona).

SOLINA
Niedziela 6 sierpnia
Niedziela
13 sierpnia

10.00
19.00
10.00
19.00

+Za zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Za parafian.
+Krystyna Sypuła w rocz. śmierci i
Mieczysław Kruk.
O Boże błogosławieństwo dla Karola z
okazji urodzin oraz dla Wiktora.

