OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 24 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 17.09.2017 R.

1. W tym tygodniu w liturgii:
- w poniedziałek uroczystość św. Stanisława Kostki – patrona Polski i dzieci i młodzieży; młodzież i dzieci wraz z rodzinami zapraszamy na Mszę św. i potem na ognisko
przy naszym domu.
- w czwartek święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
- w sobotę wspomnienie św. Pio.
2. W środę w Bóbrce o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
3. W sobotę o godz. 9.30 zbiórka służby liturgicznej.
4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 zapraszam na spotkanie Rodziców i Dzieci klasy
III w ramach przygotowań do I Komunii św.
Bóbrka
*Dziękuję Rodzinom za uporządkowanie i wystrój kościoła. Na następną niedzielę prosimy Rodziny P. Barbary Nogaj i P. Renaty Tandyrak.
* Dziękuję za bezinteresowną pracę na rzecz Parafii Panom: Czesławowi i Grzegorzowi Cioć, Mariuszowi Kaliniewiczowi i Ireneuszowi Nawrockiemu.
*Od 1 października osobą, która na stałe będzie troszczyła się o porządek w kościele i
wokół kościoła oraz układała kwiaty jest Pani Wioletta Nawrocka. Nie będzie już wyznaczania Rodzin, natomiast Rodziny raz na rok będą składać100 zł a osoby samotne
50 zł – lista jest wywieszona w gablocie. Kwota ta zawiera także koszt zakupu środków
czystości. Przyjmujemy, że ofiary składamy od 1 X do 30 IX. Można oczywiście ustaloną kwotę złożyć w ratach.
Solina
*Dziękuję Rodzinie Nowożeńców za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę kościół zostanie przygotowany przez Rodzinę P. Ilony Sypuła.
ZAPOWIEDZI
Konrad Grzegorz Ulanowski i Katarzyna Sypuła – oboje z naszej parafii pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Zapowiedź II. Kto wiedziałby o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować duszpasterzy parafialnych.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzę codziennego trwania przy Panu Bogu i
światła Ducha Świętego.

Lekarz do lekarza: - Mam dziwny przypadek. Pacjent powinien już
dawno zejść a on zdrowieje. Kolega odpowiada:
- Tak... czasem medycyna jest bezsilna.
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć,
jeśli mój brat wykroczy przeciwko
mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu
odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć
się ze swymi sługami. Gdy zaczął się
rozliczać, przyprowadzono mu jednego,
który mu był winien dziesięć tysięcy
talentów. Ponieważ nie miał z czego ich
oddać, pan kazał sprzedać go razem z
żoną, dziećmi i całym jego mieniem,
aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa
upadł przed nim i prosił go: Panie, miej
cierpliwość nade mną, a wszystko ci
oddam. Pan ulitował się nad tym sługą,
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy
sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze
współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: Miej
cierpliwość nade mną, a oddam tobie.
On jednak nie chciał, lecz poszedł i
wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co
się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i
opowiedzieli swemu panu wszystko, co
zaszło. Wtedy pan jego wezwał go
przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie
powinieneś był ulitować się nad swoim
współsługą, jak ja ulitowałem się nad
tobą? I uniesiony gniewem pan jego

kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni
wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z
was nie przebaczy z serca swemu bratu.
(Mt

18,21-35)

Kochające serce nie potrafi bić
w atmosferze niechęci. Jeśli nie przebaczy, dusi się samo. Ono dla swego zdrowia, dla własnego dobra musi przebaczyć. A już nigdy nie zgodzi się na ciche
dni wiedząc, o jakie wielkie warto:?//ści
chodzi. Nie zgodzi się, by drugi człowiek, którego kocha, miał czas na budowę muru niezgody. To w trosce o niego
potrafi „darować nawet wielki dług”, by
tylko nauczyć osobę kochaną przebaczającej miłości. Nawet jeśli druga strona
przez milczenie manifestuje swoją niedojrzałość, ten, kto kocha, zachowuje się
normalnie i nie pozwala na to, by mur
wzrastał. Widząc zaś, jak osoba kochana
sama go wzmacnia, natychmiast usuwa
układane przez nią cegły. W tej sytuacji
mur nigdy nie powstanie. Przebaczyć
trzeba siedemdziesiąt siedem razy,
to znaczy zawsze. Przebaczenie nie
jest dowodem słabości człowieka,
lecz jego mocy. Przebaczający odnosi
zwycięstwo. Jego serce dojrzewa,
ubogaca się, doskonali w miłości.
Ks. Edward Staniek

ŚWIĘTY BUNTOWNIK
Rodzice nie przyzwyczajali nas do przyjemności, postępowali z nami surowo. Zaprawiano nas do modlitwy i uczciwości – tak opisywał atmosferę domu rodzinnego św. Stanisława Kostki jego starszy brat Paweł podczas procesu beatyfikacyjnego. Wspominał także o wyjątkowej wrażliwości Stasia. „Gdy przy stole rodzinnym siedzieliśmy razem i coś według sposobu świeckiego było opowiedziane nieco za swobodnie, drogi braciszek miał to we zwyczaju, obróciwszy oczy do
nieba, tracił przytomność i jak martwy spadałby pod stół, gdyby go ktoś nie pochwycił”. To wspomnienie to albo przesada,
albo Stanisław dość szybko pokonał nadwrażliwość. W każdym razie nie pozostał pobożnym lalusiem. Przeciwnie, jego słynna piesza wędrówka z Wiednia do Rzymu dowiodła, że bynajmniej nie jest mięczakiem, ale
kimś, kto potrafi walczyć o swoje. A właściwie o to, co Boże. Do Wiednia trafił
Stanisław w wieku lat 14. Tam z woli swego ojca razem ze swoim bratem Pawłem
kształcił się w kolegium jezuickim. Młodzi chłopcy z dobrych domów niekoniecznie interesowali się tylko nauką czy religią. Wiedeń był dla nich wymarzonym
miejscem, gdzie można się „wyszumieć”. Koledzy, a nawet brat, nie szczędzili
drwin Stasiowi, który w wolnych chwilach modlił się. Przezywano go „jezuitą”, bo
właściwie żył już jak zakonnik. Po roku nauki Stanisław ciężko zachorował. Przekonany, że uzdrowienie zawdzięcza Matce Bożej, złożył ślub, że wstąpi do jezuitów. Ojciec Stanisława, dumny i porywczy szlachcic, miał jednak zupełnie inną
wizję kariery dla syna. Jezuici nie przyjmowali do zakonu uczniów ze swoich szkół
bez zgody rodziców. Taką też odpowiedź usłyszał Stanisław w Wiedniu. Postanowił więc spróbować gdzie indziej. W sierpniu 1567 roku uciekł z Wiednia w przebraniu żebraka i pieszo dotarł do Dylingi w Bawarii. Kiedy i tam nic nie wskórał,
zawędrował przez Alpy do Rzymu, aby szukać pomocy u samego generała. Na
władzach zakonnych wrażenie zrobiła determinacja młodego Polaka. Przyjęto go
do nowicjatu. Szczęście trwało krótko. Po dziesięciu miesiącach życia, którego
pragnął, umarł w święto Wniebowzięcia, 15 sierpnia 1568 roku. Miał niecałe 18
lat. Rzymianie żegnali go jak świętego. Pochowany został w kościele św. Andrzeja
na Kwirynale. Ks. Karol Wojtyła w latach swoich rzymskich studiów modlił się
tam często. Jako papież mówił o Kostce: „Jego krótka droga życiowa była jak gdyby wielkim biegiem na przełaj, do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim
jest świętość”. Czym może zaimponować współczesnej młodzieży? Może najbardziej swoim świętym nieposłuszeństwem wobec ojca. Dziś też rodzice już od
przedszkola ustawiają swoje dzieci w blokach startowych do życiowej kariery. Stanisław wyzwolił się od takiego uszczęśliwiania na siłę, przeciął pępowinę, chciał
być sobą. Właściwie uciekł z domu. Ale nie był to ślepy bunt. Wiedział, czego
chce, miał jasną wizję swojego miejsca na ziemi. Ideał umiał przełożyć na konkretną drogę, którą szedł, nie zrażając się trudnościami. Był sobą, wybrał Boga. To jest
świętość.

BÓBRKA

Poniedziałek
18 września

18.00

1.Śp. Jadwiga
2. Śp. Michał Mamrowicz – od Krystyny i
Zdzisława
3. Za Parafian

Wtorek

19 września

18.00

1. Śp. Jadwiga
2. W intencji Panu Bogu wiadomej
3. Śp. Irena Włodarczyk

Środa
20 września
Czwartek 21 września
Piątek 22 września
Sobota 23 września

18.00
18.00
18.00
18.00

Śp. Jadwiga
Śp. Jadwiga
Śp. Jadwiga
1. Śp. Stanisław Smoliński – rocznica
śmierci
2. Śp. Łucja Drzazga – rocznica śmierci i
jej Rodzice

Niedziela
24 września

8.30

Śp. Michał Stareńki i zmarli z rodziny
Anastazja, Maria i Roman
Śp. Józef Smoliński

12.30

ORELEC
Środa

20 września

19.00

Piątek

22 września

19.00

Niedziela
24 września

7.00

11.00

1.Śp. Krystian Zaniewicz – od chrzestnej
Doroty i wujka Andrzeja
2. Śp. Edward Dyl
1.Śp. Krystian Zaniewicz – od kuzynek
Gabrieli i Patrycji
2. Śp. Michał Mamrowicz- od uczestników pogrzebu
1. Śp. Edmund i Władysław Dobrowolscy
2. Śp. Michał Wojtanowski – rocznica
śmierci
1. Śp. Krystian Zaniewicz – od kuzyna
Daniela
SOLINA

Niedziela
24 września

9.45

– Śp. Anna Orłowska – od uczestników
pogrzebu

