OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 22 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 3.09.2017 R.
1. W poniedziałek początek nowego roku szkolnego. Msza św. o godz. 8.15.
2. W środę w Bóbrce o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
3. W czwartek I czwartek miesiąca. W Bóbrce od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
4. W piątek święto Narodzenia NMP. Msze św. o godz. 17.30 w Bóbrce i o godz. 19.00 w
Orelcu. W czasie każdej Mszy św. nastąpi Akt Oddania Parafii Niepokalanemu Sercu
Maryi. Zachęcamy, by Rodziny naszej Parafii ponowiły ten Akt w swoich domach. Tekst
aktu można wziąć dzisiaj ze stolika. Na zakończenie Mszy św. będzie poświęcone ziarno
do siewu.
5. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele remontowe i inwestycyjne. Dziękuję za wszystkie ofiary.
Intencje modlitewna na wrzesień:
*Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.
* Diecezjalna intencja różańcowa: Za nauczycieli i wychowawców, aby nie tylko przekazywali wiedzę, ale byli również świadkami prawdy i wzorami do naśladowania.
Bóbrka
* Dziękuję rodzinie wczorajszych Nowożeńców za uporządkowanie i wystrój kościoła. Na
następną niedzielę prosimy Rodziny P. Marii Świdnickiej i P. Krystyny Tokarczyk.
Orelec
* W gablocie są informacje Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1.
O wydawaniu wniosków uprawniających do korzystania z pomocy żywnościowej –
decyduje kryterium dochodowe.
2.
O wydawaniu wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych.
Solina
* Dziękuję rodzinie Pani Lucyny Ulanowskiej za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na
następną niedzielę prosimy rodzinę P. Marii Brendzowskiej.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzę wiary w Bożą Opatrzność, pokoju i
światła Ducha Świętego.

Mama pyta swego synka:
- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.

Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus zaczął wskazywać
swoim uczniom na to, że musi iść do
Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych
i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie;
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok
i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech
Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy
na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł
do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie!
Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym,
co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy
Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto
chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie
je. Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na
swej duszy szkodę poniósł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w
chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi, i wtedy odda każdemu według
jego postępowania. (Mt 16,21-27)

świat. W nim nie ma miejsca na klęskę.
Szczęśliwe życie człowieka to droga od
sukcesu do sukcesu. Od bardzo dobrego
świadectwa w klasie pierwszej po stanowisko profesora, od pięknie wyrecytowanego wierszyka w przedszkolu do
występów na estradach świata, od zwycięstwa w sportowych zawodach
w rodzinnej miejscowości po złoty medal olimpijski. Na ideał życia składa się
udane dzieciństwo, udana młodość, udane małżeństwo, udane dzieci, udana starość, a więc życie stanowiące pasmo
sukcesów. Każda porażka jest zaprawiona
goryczą,
jest
przeszkodą
w zdobywaniu celu. Nie mówiąc
już o klęskach uniemożliwiających realizację życiowych planów, takich jak nieuleczalna choroba, kalectwo czy
przedwczesna
śmierć.
Tymczasem
w ewangelicznym myśleniu klęska jest
potraktowana jako stopień wiodący do
celu. Tym różni się myślenie Boga
o życiu doczesnym od naszego myślenia. Jego wizja życia ujmuje klęskę jako
nieunikniony etap na drodze do zwycięstwa. Trzeba umieć przegrać, aby ostaPiotr w wypowiedzi Mistrza tecznie wygrać. Trzeba umieć stracić, by
dostrzegł zapowiedź Jego klęski, zyskać. Trzeba umieć umrzeć, by żyć.
a nie dostrzegł zawartej w słowie
Ks. Edward Staniek
„zmartwychwstanę” zapowiedzi zwycięstwa. Zaczął więc przekonywać Mistrza, że klęska nigdy na Niego nie
przyjdzie. Piotr znał tylko jedną skalę
wartości opartą na sukcesie. To wizja
według której budujemy nasz ludzki

IDZIMY TULMY SIĘ JAK DZIATKI

8 września wspominamy ze czcią i
wdzięcznością narodziny Matki Bożej. Święto
to pobudza nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości. Rodzi się bowiem Ta, która - jak śpiewamy w
jednej z pieśni maryjnych - została „przed wiekami przejrzana i za Matkę wybrana, Jezusowi
Chrystusowi Niepokalana” (pieśń Witaj, Święta...). Kościół, ciesząc się Maryją, woła w
dzień Jej święta słowami liturgii: „Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico,
zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości,
Chrystus, który jest naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił
nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne” (antyfona na
„benedictus”). Przeto Kościół nazywa Ją Gwiazdą Zaranną zwiastującą już bliski
wschód słońca, czyli spełnienie obietnicy. „Istotnie, tak jak gwiazda owa,
«jutrzenka», poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego” (Jan Paweł II, Redemptoris Mater, nr 3). Ewangelia nie
mówi o narodzeniu Maryi. Gdy św. Mateusz kończy rodowód Chrystusa słowami:
„Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem” (Mt 1, 16), wymienia Ją po raz pierwszy i od razu ukazuje jako Matkę Zbawiciela. Boskie macierzyństwo było główną przyczyną narodzenia się Maryi. Ona
po to została stworzona, aby porodzić Jezusa Chrystusa. Ewangelia nie wymienia
też imion rodziców Maryi i miejsca Jej narodzenia. Braki te uzupełniają pisma apokryficzne, które są ważnym przekazem wiary chrześcijan żyjących w pierwszych
wiekach. Wśród nich wyróżnia się Protoewangelia Jakuba, napisana w połowie II
wieku. Apokryf ten podaje imiona rodziców Maryi, którymi są Joachim i Anna.
Mówi o miejscu narodzenia i dzieciństwie Maryi, o oddaniu Jej przez rodziców na
dalsze wychowanie do świątyni. Istnieje wiele niejasności i rozbieżności co do
właściwej daty narodzin Matki Bożej. Jeżeli przyjmiemy, że Jezus narodził się w
pierwszym roku, to Maryja - między 20. a 16. rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Istnieje również wiele hipotez dotyczących miejsca Jej narodzin. Wskazują one
Setoris i Betlejem, trzecia hipoteza - tzw. zachodnia - wskazuje na Nazaret, czwarta - wschodnia, powołująca się na św. Jana Damasceńskiego, wskazuje na Jerozolimę - miasto, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny miał stać dom rodziców Maryi. W Jerozolimie miało również początek święto Narodzenia Maryi,
które obchodzono co roku 8 września, w rocznicę poświęcenia kościoła pw. Matki
Bożej. W naszej Ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w szczególny sposób upodobał sobie wiejski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej
Siewnej. Był bowiem taki dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i po przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew.

BÓBRKA

Poniedziałek
4 września

8.15

W intencji Parafii.

18.00

1. Śp. Jadwiga.
2. W intencji Panu Bogu wiadomej.

Wtorek

5 września

18.00

1. Śp. Jadwiga.
2. Śp. Michał Mamrowicz – od sąsiadów
Zawiła i Machowskich z Szebni.

Środa

6 września

18.00

1. Śp. Jadwiga.
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Rodziny Wodniaków.

Czwartek 7 września

18.00

1. Śp. Jadwiga
2. Śp. Jan, Stanisław, Jan, Józef z rodziny
Ciupak.

Piątek 8 września

17.30

Śp. Jadwiga.

Sobota

18.00

1. Śp. Jadwiga.
2. Śp. Maria Urban.

8.30

Śp. Józef Smoliński.

12.30

1. Śp. Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria
Daszkiewicz.
2. Śp. Jadwiga.

9 września

Niedziela
10 września

ORELEC

Środa

6 września

19.00

Śp. Krystian Zaniewicz – od kolegów z OSP
w Orelcu.

Piątek 8 września

19.00

Śp. Ewa i Krystian Zaniewicz – od kolegi
Wacka Kijowskiego z Beska.

Niedziela
10 września

7.00

Śp. Józefa Długa – 2 rocznica śmierci.

11.00

1. Śp. Krystian Zaniewicz – od koleżanek i
kolegów z PWSZ w Sanoku.
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Barbary i Ryszarda w 23-ą rocznicę ślubu.

9.45

Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Grażyny i Grzegorza Zielińskich w 20-ą
rocznicę ślubu i dla Urszuli i Pawła
Podkalickich w 10-ą rocznicę ślubu.

SOLINA

Niedziela
10 września

