OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 20 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 20.08.2017 R.

1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację
festynów w Bóbrce i Orelcu oraz tym, którzy przez czynny udział wspomogli
nasze kościoły. Dochód w zostanie przeznaczony na remont i utrzymanie świątyń
w tych miejscowościach.
2. W sobotę 26 sierpnia przypada Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
Dodatkowa Msza Święta w Orelcu o godz. 18.00. W tym dniu zapraszamy na
uroczystość odpustową w Myczkowcach na godz. 11.00.
3. Informujemy że od pierwszej niedzieli września wraca stary porządek Mszy
Świętych niedzielnych:
Bóbrka 8.30 i 12.30; Orelec 7.00 i 11.00; Solina 9.45
Bóbrka
*Serdecznie dziękujemy za posprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p. Anieli
Tkaczyszyn i Ewy Żydek. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy
rodziny: p. Bożeny Zaletańskiej i Weroniki Stareńki.
Solina
* Dziękujemy rodzinie p. Stefanii Ulanowskiej za posprzątanie i wystrój kościoła.
O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Genowefy
Karwowskiej.

Pierwsze wyrażenia
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem, ale już wiem, jakie
przywiózł wyrażenia!
Uroki lata
Spotykają się dwie koleżanki.
– Świetnie wyglądasz! Wypoczęta, zrelaksowana...
Byłaś już na urlopie?
– Ja nie, ale mój szef był...
Wszędzie dobrze...
Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza:
- Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu!
- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus podążył w stronę Tyru i
Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!
Moja córka jest ciężko dręczona przez
złego ducha. Lecz On nie odezwał się
do niej ani słowem. Na to podeszli Jego
uczniowie i prosili Go: Odpraw ją, bo
krzyczy za nami! Lecz On odpowiedział: Jestem posłany tylko do owiec,
które poginęły z domu Izraela. A ona
przyszła, upadła przed Nim i prosiła:
Panie, dopomóż mi! On jednak odparł:
Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom
a rzucić psom. A ona odrzekła: Tak,
Panie, lecz i szczenięta jedzą z
okruszyn, które spadają ze stołów ich
panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział:
O
niewiasto wielka jest twoja wiara;
niech ci się stanie, jak chcesz! Od tej
chwili jej córka została uzdrowiona.
(Mt 15,21-28)

Nie można przejść obojętnie obok ewangelicznej sceny przedstawiającej rozmowę Chrystusa z poganką.
Trudno bowiem w duchu miłości zrozumieć słowa, jakimi w tej rozmowie posługuje się Jezus, i chłód, z jakim odnosi się do zbolałej kobiety. Jedynie najwyższa pochwała wiary owej matki,
jaką Jezus kończy rozmowę, łagodzi
nieco drastyczne kontury całego wydarzenia. Kobieta zostaje upokorzona.

Chrystus początkowo w ogóle nie reaguje na jej wołanie. Apostołowie interweniują: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.
Czy należy się dziwić, że kochająca matka, pragnąc zdrowia swego dziecka, zachowuje się tak głośno, iż zwraca uwagę
otoczenia? To miłość każe jej krzyczeć.
Jeśli krzyk zmusi proroka do działania,
to nic, że ona zasłuży na naganę za niespokojne zachowanie. Miłość jednak
przyjmie nawet najgłębsze upokorzenie,
jeśli tylko tą drogą może uzyskać dobro
dla osoby kochanej. Odpowiedź poganki
jest zdumiewająca. Przyjmuje upokarzające porównanie do psa i wykorzystuje
je dla siebie. „Tak, Panie, lecz
i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu ich panów”. Wyraziła tymi
słowami swą autentyczną miłość do
dziecka i niezwykle głęboką wiarę
w Bożą moc chleba spoczywającego na
stole narodu wybranego. Otrzymała to,
o co prosiła.
Ks. Edward Staniek

PANNO ŚWIĘTA CO JASNEJ BRONISZ CZĘSTOCHOWY...

Częstochowska Jasna Góra jest największym sanktuarium religijnym w Polsce i jednym z największych
na świecie. Co rocznie pielgrzymują do niego setki tysięcy
wiernych z Polski i innych krajów katolickich. Przedmiotem
czci jasnogórskich pielgrzymów jest cudowna ikona wizerunek Matki Boskiej trzymającej w ramionach dzieciątko Jezus. Przedstawiona na ikonie twarz Maryi ma bardzo
ciemną karnację, przez co obraz nazywany jest często wizerunkiem Czarnej Madonny. Klasztor na Jasnej Górze został
założony w 1382 roku, przez księcia Władysława Opolczyka,
który sprowadził z Węgier zakon paulinów. Osadził ich w
pobliżu Częstochowy, na wzgórzu o wysokości prawie 300 m
n. p. m., któremu paulini nadali nazwę Jasna Góra, nawiązującą do ich macierzystego klasztoru na Węgrzech. Od samego początku klasztor
związany był z obrazem Matki Boskiej, który na Jasną Górę trafił z Bełza na Rusi.
Już tam otaczany był wielką czcią ludu. Powstanie obrazu, jego pochodzenie, wiek
i autor do dziś pozostają nieznane. Wiadomo jedynie, że malowidło wykonane
na lipowej desce, pochodzi prawdopodobnie z czasów średniowiecza (VI-IX w), a
na Ruś zostało przywiezione z Bizancjum. Tradycja mówi, że autorem był święty
Łukasz, który namalował go wykorzystując do tego celu stół, przy którym podczas
życia w Nazarecie siadała do posiłku święta rodzina. Obraz Czarnej Madonny
i częstochowskie sanktuarium szybko stały się dla Polaków niezwykle ważne. Jasna
Góra została miejscem kultu religijnego oraz miejscem manifestowania patriotyzmu
i przywiązania do polskości. W Wielkanoc 1430 roku na sanktuarium częstochowskie napadła banda rabusiów, okradli skarbiec i kościół. Zniszczeniu uległ też obraz
Madonny, w czasie napadu został rozbity na kawałki, a twarz Matki Boskiej pocięta
szablą, której ślady widnieją na jej wizerunku do dziś: na prawym policzku
są widoczne dwie równoległe rysy, na linii nosa przecięte trzecią. Cięcia są też widoczne na szyi, dwa wyraźnie, cztery słabiej. Panujący wówczas król Władysław
Jagiełło nakazał odnowienie obrazu. Restauracja odbyła się w Krakowie, zakończyła się w 1434 roku. Wtedy to, w czasie uroczystej procesji, obraz przeniesiono
do Częstochowy. W 1655 roku wojska szwedzkie zalały cały kraj, padło wiele miast
i twierdz.. Jasna Góra ocalała dzięki niezłomnej woli przeora Augustyna Kordeckiego, który kierował działaniami obronnymi. Mimo ogromnej przewagi wroga klasztor
przetrwał. Wydarzenie to utwierdziło w oczach wiernych przeświadczenie
o wyjątkowości i świętości obrazu i o szczególnej opiece Maryi nad polskim narodem. W 1717 roku biskup Krzysztof Szembek dokonał koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, obchody tej uroczystości trwały osiem dni. XVII wiek
to narodziny obyczaju pieszych pielgrzymek do sanktuarium, wtedy to zaczęły formować się stałe szlaki wędrowne, którymi zmierzano do Częstochowy. Najstarszą
trasą pielgrzymowania jest szlak Pielgrzymki Warszawskiej. Droga z Warszawy
do Częstochowy zaczęła być przemierzana przez pątników w 1711 roku, pielgrzymka istnieje po dziś dzień skupiając corocznie tysiące pielgrzymów.

BÓBRKA
Niedziela
20 sierpnia

8.30

+ Józef Smoliński.

13.00

+ Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria
Daszkiewicz.
W intencji Natalii i Kai oraz ich Bliskich z
okazji chrztu.

Poniedziałek
21 sierpnia

18.00

Wtorek
22 sierpnia
Środa
23 sierpnia
Czwartek 24 sierpnia
Piątek
25 sierpnia
Sobota 26 sierpnia

18.00
18.00
18.00
18.00
19.00

Niedziela
27 sierpnia

8.30

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marii i Tadeusza w 45 rocz. ślubu.
+ Maria, Ludwik, Zygmunt i Edward Koza

13.00

Za parafian.

7.00

+ Józef i Katarzyna

11.30

+ Krystian Zaniewicz ( od rodz.
Chlebickich ze Spytkowic).
+ Krystian Zaniewicz ( od rodziny Głąb i
Wanat z Miejsca).
+ Krystian Zaniewicz (od Ani i Mateusza
Ruszel).
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
Barbary i Ryszarda w dzień urodzin.
+ Krystian Zaniewicz ( od kuzyna Adama
z Agnieszką i rodziną).
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Krystyny i Grzegorza w 1 rocz.
ślubu.

ORELEC
Niedziela
20 sierpnia

Środa

23 sierpnia

19.00

Piątek

25 sierpnia

19.00

Sobota 26 sierpnia

18.00

Niedziela
27 sierpnia

7.00
11.30

SOLINA
Niedziela
20 sierpnia
Niedziela
27 sierpnia

10.00

+Jan w rocz. śmierci, Katarzyna
Mieczysław i Franciszek Porębscy.

19.00

+ Zofia i Edward Barć, Józef Ulanowski.
+ Bolesław Derewońko.

10.00
19.00

,

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże dla rodziny.

