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Rafał po hebrajsku znaczy: Bóg uzdrawia - Bóg uleczył - Uzdrowienie
Boże - Lekarstwo Boże. Jest księciem aniołów. W Księdze Tobiasza
pojawia się pod postacią ludzką i przybiera popularne żydowskie imię
Azariasz, towarzysząc w drodze bohaterowi księgi. Przedstawia się go
w sztuce sakralnej jako pielgrzyma, trzymającego rybę lub butelkę. Był
towarzyszem i przewodnikiem młodego Tobiasza. Uzdrowił ze ślepoty
jego starego ojca i uwolnił od złego ducha dręczoną napaściami szatana
Sarę. Poradził też młodemu Tobiaszowi, by ożenił się z nią. Wielu jest takich ludzi,
którzy niosą ulgę w cierpieniu i w chorobie, towarzysząc bliźnim w posłudze, starając
się im ulżyć. Jest to misja na podobieństwo Rafała: towarzyszyć, troszczyć się o bliźnich, pomagać im w ich potrzebach, strzec. Archanioł Rafał patronuje: pielgrzymom,
chorym, chirurgom.
POGROMCA
ZBUNTOWANYCH
ANIOŁÓW
Michał po hebrajsku znaczy: Któż jak Bóg! To Archanioł
Bożej sprawiedliwości, sądu, łaski i zlitowania, jeden z najpotężniejszych duchów niebiańskich. Jego zawołanie wyraża zdumienie, podziw, uwielbienie dla Stwórcy i jest mistycznym przeżyciem wielkości
i dobroci Boga. Archanioł Michał i jego aniołowie walczą dzielnie z
aniołami zbuntowanymi, są bowiem rozpaleni miłością Boga (por. Ap
12,7). Archanioła Michała przedstawia się ubranego w zbroję, z mieczem w ręku, zabijającego smoka; albo z wagą, na której odmierza on
ciężar dobrych i złych uczynków zmarłego. Towarzyszy umierającym w odejściu ich
dusz do nieba. Kościół wzywa na pomoc Archanioła Michała przeciw zasadzkom szatana. Archanioł Michał patronuje: umierającym, szermierzom, złotnikom, mierniczym,
rentgenologom, rytownikom, szlifierzom i kaplicom cmentarnym.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus i Jego uczniowie przemierzali
Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś
o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich
uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy
będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli
tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu,
zapytał ich: "O czym to rozprawialiście
w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali się między sobą o
to, kto z nich jest największy. On usiadł,
przywołał Dwunastu i rzekł do nich:
"Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą
wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje
Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał".
(Mk 9, 30-37)
Każdy
chrześcijanin
winien
w swoim życiu przyjąć dziecko i objąć
je swoimi ramionami jak drogocenny
skarb. Do tego Chrystus wzywa każdego. Chrystus objął dziecko miłością
zbawczą. Do takiej postawy winien dorastać każdy Jego uczeń. Aby to ułatwić,
Jezus utożsamia siebie z dzieckiem:
„Kto przyjmuje jedno z tych dzieci
w imię moje, Mnie przyjmuje”. Dramat
odrzuconego dziecka i wyrządzonej mu
krzywdy idzie za człowiekiem jak cień
przekleństwa. Jakże trudno wówczas

przyjąć
Chrystusa.
Jak
trudno
o nawrócenie, a tylko ono daje pełną
gwarancję pokoju i szczęścia. Szukamy
często powodów nieszczęścia ludzi żyjących na ziemi. Czy nie należałoby
wówczas postawić pytania: jaki był ich
stosunek do dzieci? Czy każde z tych,
jakie Bóg postawił na ich drodze, zostało przyjęte i otoczone miłością? Nie
trudno zauważyć, że najszczęśliwszymi
ludźmi na ziemi są ci, którzy kochają
dzieci. Najprostszą drogą do wyleczenia
z egoizmu i wypełnienia serca miłością
jest umiłowanie każdego dziecka, poczętego i urodzonego, własnego
i cudzego, pięknego i kalekiego. Umieć
przyjąć dziecko z miłością to jedno
z największych dzieł, jakich może dokonać człowiek, i dlatego ono decyduje
o wielkości naszego serca.
Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
3. Za Parafian

Poniedziałek 24 września

18.00

Wtorek

25 września

18.00

Środa

26 września

18.00

Czwartek

27 września

18.00

1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza

Piątek

28 września

18.00

Śp. Krystyna i Wacław Kulesza

Sobota

29 września

18.00

1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza

30 września

8.30

Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i Jan
Tandyrak
Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
ORELEC

Niedziela

12.30

1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
2. Śp. Czesław i Stefan Ćwikła

Środa
Piątek

26 września
28 września

19.00
19.00

Śp. Irena Śnieżek
Śp. Irena Śnieżek

Niedziela

30 września

7.00

Śp. Michał Podgórski

11.00

Śp. Irena Śnieżek

Niedziela

30 września

9.45

SOLINA
O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza
Ulanowskiego z okazji urodzin – od Żony i
Dzieci

„I tak, poprzez wieki aż do naszych czasów nie brak dzieci,
nie brak chłopców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych
Kościoła. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus okazuje im szczególne
zaufanie, tak również Jego Matka Maryja w ciągu dziejów nieraz
czyniła małe dzieci powiernikami swej matczynej troski.
Przypomnijcie sobie św. Bernadettę z Lourdes, dzieci z
La Salette, czy też już w naszym stuleciu Łucję, Franciszka i
Hiacyntę z Fatimy”.

Św. Jan Paweł II- fragment listu do dzieci , Rzym, 13 grudnia 1994 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie XXV Niedziela zwykła 23.09.2018 r.
1. W tym tygodniu przypadają wspomnienia: w czwartek św. Wincentego a
Paulo; w piątek św. Wacława; w sobotę święto świętych Archaniołów Michała,
Gabriela i Rafała.
2. W sobotę na spotkanie o godz.. 10.00 zapraszamy ministrantów a na godz. 11. 00
scholę.
3. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej w dniach 12-14 października. W programie zwiedzanie sanktuariów i miejsc pamięci historycznej ziemi kieleckiej: Kałków- Godów, Wąchock,
Święty Krzyż, Skarżysko Kamienna, Kielce. Koszt 300 zł. Termin zgłoszeń do 30
września. Prosimy aby w tym czasie dokonana została opłata. Potrzebne dane to:
pesel i numer telefonu. Szczegółowe informacje w zakrystii i na stronie parafialnej pod nazwą PIELGRZYMKA
Bóbrka
*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Dziękuję wszystkim panom, którzy w poniedziałek pracowali w kościele. Dziękuję za dwie ofiary po 100 zł na pracę przy kościele.
* W przyszłą niedzielę członkowie Rady Parafialnej będą zbierać w naszych
rodzinach ofiary na remont świątyni. Bóg zapłać za okazaną pomoc.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy
Rodzinę Pani Beaty Gładysz.
Gościom i parafianom życzymy
Bożego błogosławieństwa i dobrego tygodnia.

WIESZCZĄCY
TAJEMNICE
BOGA
Gabriel po hebrajsku znaczy: Mąż Boży; albo Bóg jest moją mocą.
Najczęstsze jego przedstawienia w sztuce ukazują go z laską w ręku, ale
bywa też przedstawiany z lilią. W swej misji spełnia rolę posłańca,
który przekazuje ludziom przesłanie od Boga. Jest on zwiastunem potężnego, mocnego działania Boga w sytuacjach po ludzku niemożliwych. Mocy Bożej potrzeba było, aby starzy i niepłodni: Elżbieta i Zachariasz, mogli wydać na świat Jana Chrzciciela. Mocy Bożej potrzeba
było, aby dokonało się Wcielenie Syna Bożego w łonie dziewiczej Matki. Archanioł
Gabriel spełnił wielką rolę w przekazywaniu Bożej tajemnicy w wydarzeniach związanych z historią zbawienia. Określenie: Bóg jest moją mocą - zwiera w sobie prawdę o
słabości stworzenia w stosunku do Stwórcy. Źródło naszych niepowodzeń może być w
złej postawie, w sądzeniu że nikt nie jest naszą mocą. Ten Archanioł przypomina nam
wciąż, kto powinien być naszą mocą. Patronuje: pocztowcom, radiu i telewizji.

