OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 21 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 27.08.2017 R.

1. 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
2. W tym tygodniu przypadają pierwszy piątek i sobota miesiąca. W I piątek
adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce od godz. 17.00 z możliwością
spowiedzi. W Orelcu Adoracja i spowiedź od godz. 18.30. W I sobotę zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o 17.30 po nim Msza Święta o godz. 18.00.
Komunia do chorych w I piątek od godz. 9.00.
3. W tym tygodniu wspominamy: W poniedziałek 28 sierpnia św. Augustyna z
Hippony, we wtorek 29 sierpnia męczeństwo św. Jana Chrzciciela i w piątek 1
września bł. Bronisławę dziewicę.
Bóbrka
*Serdecznie dziękujemy za posprzątanie i wystrój świątyni. O przygotowanie
kościoła na przyszłą niedzielę prosimy rodziny zawierających sakrament małżeństwa.
Solina
* Dziękujemy za posprzątanie i wystrój kościoła. O przygotowanie świątyni na
przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Lucyny Ulanowskiej.
Wykaz pieśni, jakie należy śpiewać podczas jazdy samochodem:
90 km/h - To szczęśliwy dzień
100 km/h - Ofiaruję Tobie Panie dziś całe życie me
110 km/h - Ojcze, Ty kochasz mnie
120 km/h - Liczę na Ciebie Ojcze
130 km/h - Panie, przebacz nam
140 km/h - Zbliżam się w pokorze
150 km/h - Być bliżej Ciebie chce
160 km/h - U drzwi Twoich stoję Panie
170 km/h - Pan Jezus już się zbliża
180 km/h - Jezus jest tu
200 km/h - Witaj ach witaj
Katechetka do Jasia na lekcji religii:
- Powiedz mi, mój chłopcze, kto wszystko widzi, wszystko słyszy i wszystko
wie? - Nasza sąsiadka!
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy Jezus przyszedł w okolice
Cezarei
Filipowej, pytał
swych
uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna
Człowieczego? A oni odpowiedzieli:
Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków. Jezus zapytał ich:
A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus
mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły
ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i
na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie
dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na
ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Wtedy surowo zabronił uczniom, aby
nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
(Mt 16,13-20)
Refleksję nad stosunkiem chrześcijanina do religii należy rozpocząć od
możliwie dokładnego odczytania Ewangelii. Rozmowa Chrystusa z Apostołami
pod Cezareą stanowi ważne wydarzenie
w życiu rodzącego się Kościoła. Świadczy bowiem o trosce Jezusa, by Apostołowie dostrzegli istnienie poważnego
niebezpieczeństwa wykorzystania misji

zarówno Jego, jak
i Kościoła do celów
politycznych. Chrystus pragnie ukazać
czysto religijne perspektywy
swego
działania, ważniejsze i znacznie dalej
sięgające niż perspektywy polityczne. Nie wolno jednak zapominać, że
przeciwnicy Chrystusa ostatecznie i tak,
wbrew Jego woli, nadali całej Jego działalności
wymiar
polityczny
i ukrzyżowali Go jako niebezpiecznego
dla cezara. Jezus ginie jako skazaniec
polityczny z rąk okupanta, wydany przez
własnego ucznia. Przez Sanhedryn Jezus
zostaje skazany za działalność religijną,
a przez Piłata za to, że nazywał siebie
„królem żydowskim”. Wielkopiątkowego połączenia religii z polityką nie da się
rozdzielić. Ma ono miejsce w Ewangelii
i trwa w sposób nieprzerwany przez
dwadzieścia wieków dziejów Kościoła.
Chrześcijanin nie może się tym gorszyć.
Winien jednak bacznie uważać, by wzorem Mistrza sam nie wykorzystał religii
do polityki, ani nie wciągał polityki do
religii. Zachowanie wolności religii wobec polityki nie jest łatwe. Trzeba jednak
uczynić wszystko, by dla polityki nie
naruszyć religijnej hierarchii wartości.
Ks. Edward Staniek

ŚWIĘTY AUGUSTYN Z HIPPONY

Augustyn urodził się w 354 roku w Tagaście na terenie współczesnej Algierii. Pochodził
ze średniozamożnej rodziny. Jego ojciec, Patrycjusz, był poganinem, a matka Monika chrześcijanką. Podstawowe wykształcenie zdobył w Tagaście i Madaurze, później uczył się retoryki w
Kartaginie. Od początku swojej edukacji fascynował się filozofią, pod wpływem Cycerona tworzył
swoje pierwsze dzieła, prowadził przez krótki
czas szkołę filozoficzną w rodzinnym mieście
oraz nauczał retoryki w Kartaginie. W młodości
związał się również z manicheizmem – religią
będącą syntezą zoroastryzmu, buddyzmu oraz
chrześcijaństwa. Rozczarowały go jednak poglądy manichejczyków na temat pochodzenia zła na świecie. Popadł również w konflikt z matką, która
nie chciała zaakceptować jego żony z powodu jej niskiego urodzenia. Zdecydował się więc na podróż do Rzymu. W Italii Augustyn zetknął się z nurtem neoplatonizmu oraz zbliżył do chrześcijaństwa. Poznał najwyższe elity
ówczesnego imperium: Symmachusa – prefekta Rzymu oraz słynnego retora; biskupa Mediolanu Ambrożego – doktora i Ojca Kościoła, jedną z najważniejszych postaci wczesnego chrześcijaństwa. Miał również okazje wygłoszenia dorocznej mowy na cześć cesarza – młodego Walentyniana II.
Jednak jego plany założenia filozoficznej wspólnoty nie powiodły się. Augustyn rozpoczął studia nad Pismem Świętym oraz podjął decyzję o konwersji na chrześcijaństwo. Został katechumenem u biskupa Ambrożego. W
tamtym czasie każdy z przyszłych członków wspólnoty chrześcijańskiej
musiał przejść długie przygotowanie do chrztu. Przyjął go w 387 roku razem z synem Adeodatem. Rok później powrócił do rodzinnej Tagasty i założył tam wspólnotę monastyczną. W 391 roku przybył do Hippony i również tam zorganizował wokół siebie życie mnisze, dołączył też do lokalnego
kleru i został wyświecony przez biskupa Waleriusza, którego następcą został w 396 roku. Przez swoje pierwsze lata na stanowisku biskupa mógł skupić się na pisaniu. Powstały wtedy W yznania i Państwo Boże, spisał również swoja regułę. Pod koniec życia Augustyn bronił ortodoksji katolickiej
przed pelagianizmem oraz ariańskimi misjonarzami, którzy przybyli wraz z
Wandalami do Północnej Afryki. Zmarł 28 sierpnia 430 roku w czasie oblężenia Hippony przez barbarzyńców.
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BÓBRKA
+ Maria, Ludwik, Zygmunt i Edward Koza.
Za parafian.
1. +Helena i Wojciech Skomra.
2. + Marianna, Jan, Anna, Jan, Marianna i Jan
z rodz. Pudło, Mucha i Struski.
+ Michał Mamrowicz ( od Krystyny i Leona).
+ Irena Włodarczyk ( od rodz. Kalytów).
1. + Stanisław i Agnieszka Michalczyk.
2. + Franciszka i Kacper Michalczyk.
1. + Jadwiga ( greg.).
2. + Bronisława Mieczysław i Karol.
Ślub: Karolina i Łukasz.
1. O Boże błogosławieństwo dla Juliana w 2
urodziny.
2. + Jadwiga.
1. + Zmarli z rodziny Kurek.
2. O Boże błogosławieństwo dla członkiń
Żywego Różańca z Bóbrki.
1. + Bronisław Kozdrowski.
2. + Jadwiga.
ORELEC
+ Krystian Zaniewicz ( od kuzyna Adama z
Agnieszką i rodziną).
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Krystyny i Grzegorza w 1 rocz. ślubu.
+ Krystian Zaniewicz ( od Renaty i Roberta z
dziećmi).
+ Krystian Zaniewicz ( od rodz. Skotnickich i
Noweckich).
1. + Michał Podgórski o dar Nieba.
2. + Michał i Maria Mamrowicz ( od syna
Tadeusza z dziećmi).

+ Krystian Zaniewicz ( od rodz. Kijowskich).
SOLINA
+ Bolesław Derewońko.

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże dla rodziny.
+ Za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

