RODZINA BOGIEM SILNA
Święty Jan Paweł II nie miał wątpliwości, że rodzina
jest najważniejsza, dlatego też prawie połowę swego wysiłku
duszpasterskiego skoncentrował właśnie na rodzinie. Miał
niezwykły dar rozumienia istoty małżeństwa i rodziny. W
dzisiejszym świecie, gdzie coraz bardziej widoczny jest kryzys rodziny, gdzie nieustannie poszukuje się wzorców i autorytetów, lekarstwem
może okazać się model Świętej Rodziny jako wzór do naśladowanie w codziennym
życiu. Święta Rodzina z Nazaretu jest doskonałym przykładem najpełniejszego
rozwinięcia cnót Bożych: wiary, nadziei i miłości, a także poszanowania woli Bożej i przestrzegania przykazań Bożych. Ich codzienne, skromne, proste, ubogie życie jest miłe Bogu w każdej czynności i w każdej minucie ich życia. Mimo ucisku i
ciężkich doświadczeń panuje tam pokój, szczęcie i radość - owoc Ducha Świętego.
Są oni nadzwyczajnym przykładem na to, że życie w bliskości i miłości z Bogiem
jest niezwykle szczęśliwe i owocne. Święta Rodzina pokazuje nam, że szczęście
nie zależy od władzy czy bogactwa i wszelkich uciech „wielkiego świata”. Ukazuje
nam życie skromne i pokorne, ciche i pracowite, ale zarazem wielkie, bo nakierowane jest bezpośrednio na Boga. Nie chcieli podobać się światu, ale w każdej
chwili swojego życia Bogu i tylko Bogu. Ich niezwykła skromność i zaufanie Panu
stworzyły niezwykłą harmonię rodzinną. Poprzez wzajemny szacunek, zrozumienie, nakierowanie na potrzeby drugiego człowieka, czyli - „co mogę dla ciebie zrobić?”, stworzona została atmosfera idealna do wzrostu i wychowania dziecka, do
wypoczynku po ciężkiej pracy czy rozwijaniu nowych umiejętności itp. Święta Rodzina jest wzorem i światłem dla całej ludzkości. Ukazuje nam prawdziwy sens i
piękno życia ludzkiego, które może się zrealizować przez miłość i poszanowanie
Boga.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w
Prawie Pańskim: Każde pierworodne
dziecko płci męskiej będzie poświęcone
Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę
synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w
Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon.
Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił,
że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza
Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha
przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim
według zwyczaju Prawa, on wziął Je w
objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze
Twemu w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela". A Jego
ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim
mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i
rzekł do Maryi, Matki Jego: "Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu
sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz
przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc
wielu". Była tam również prorokini Anna,
córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo
podeszła w latach. Od swego panieństwa
siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok
życia. Nie rozstawała się ze świątynią,

służąc Bogu w postach i modlitwach
dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie
chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim
wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia
Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta - Nazaret. Dziecię zaś
rosło i nabierało mocy, napełniając się
mądrością, a łaska Boża spoczywała na
Nim.
Łk 2,22-40
Bóg-Człowiek przyszedł na
świat w stajni i żył w tak skromnych warunkach, aby pokazać nam, co w życiu
jest naprawdę ważne, na czym powinniśmy się koncentrować. W dzisiejszym
świecie coraz częściej pojawia się dramatyczne pytanie: „Skąd tyle zła i jak je powstrzymać?” Jedynym lekarstwem na zło
świata jest świętość rodziny. Bez świętości rodziny nie będzie dobra w świecie
o. Edmund Kowalski CSsR
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BÓBRKA
1. Śp. Mieczysław i Bronisława
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Mieczysława Fedorowicza
Śp. Bolesław Sieńko – od siostrzenicy
Krystyny z rodziną
1. Śp. Anna Kusz – 7 rocznica śmierci, Józef
Kusz
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Marioli i Jacka w rocznicę ślubu
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Śp. Bolesław Sieńko – od siostrzenicy Danuty
i Wiesława z rodziną
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Dziękczynna za dar macierzyństwa z prośbą o
potrzebne łaski
Śp. Krystian Zaniewicz
Śp. Piotr
Śp. Józef Mamrowicz – od uczestników
pogrzebu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 31. 12. 2017

1. Dzisiaj Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Po Mszy św. o godz. 12.30.
nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie roku kalendarzowego.
2. Jutro Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Nowy Rok. Msze św. według
porządku niedzielnego – nie będzie tylko Mszy św. w Orelcu o 7.00. Za odśpiewanie w
czasie Liturgii hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” zyskuje się odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
3. W tym tygodniu przypadają:
*I czwartek miesiąca: o godz. 16.00 półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji powołań
*I piątek miesiąca: od 9.00 odwiedziny chorych, o 16.00 w Bóbrce (w kościele) i o
17.30 w Orelcu półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź a następnie Msza św.;
*I sobota - ale tego dnia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
stąd nie będzie nabożeństwa różańcowego, zachęcamy do odmówienia Różańca wynagradzającego w rodzinach.
4. W Uroczystość Trzech Króli katolicy mają obowiązek uczestniczenia we Mszy św. porządek niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła.
5. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia.
Bóbrka
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
* Nasza schola za świąteczne pierniczki uzbierała kwotę 496 zł. Wszystkim, którzy
wspomogli to dzieło z głębi serca dziękujemy.
Orelec
W środę – I środa miesiąca – o 17.30 Nowenna do św. Józefa, następnie Msza św.
Solina
Dziękuję za przygotowanie kościoła na święta. Na następną niedzielę o przygotowanie
kościoła prosimy Rodzinę Pani Beaty Pasławskiej.
Niech radość Bożego Narodzenia i łaska Boża trwa w naszych sercach.

Niech więc „każda chrześcijańska rodzina - domowy
Kościół - wzmocniona obecnością Chrystusa, tak jak
Święta Rodzina wzmocniona obecnością Dzieciątka Jezus
pielgrzymuje w czasie i do końca wieków, idąc na
spotkanie Boga Ojca. Św. Jan Paweł II
* Na rozpoczynający się Nowy Rok, życzymy Wam aby
każda chwila naznaczona była Miłością Boga. Niech Ona
czyni nas otwartymi na bliźnich i napełnia naszą codzienność radością
i pokojem.

