Modlitwę Różańcową upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego. Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero
w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe, który żył w latach
1428-1475. On ustalił nazwę "Psałterz Maryi", jak też i liczbę 150 Zdrowaś,
które podzielił na (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. W 1464
r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w
swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu
również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

* Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.
*Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim
tym, którzy będą odmawiać różaniec.
*Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy
grzechy, zwycięży heretyków.
*powoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od
Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych
*Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.
*Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie
umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym
- wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.
*Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.
*Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i
pełnię Jego łaski.
*Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.
*Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.
*Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
*Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach. *Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.
*Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem
przeznaczenia do nieba.
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Apostoł Jan rzekł do Jezusa:
"Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie
chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus
odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo
nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto
bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest
z nami. Kto wam poda kubek wody do
picia, dlatego że należycie do Chrystusa,
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych,
którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień
młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w
morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla
ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do
życia wiecznego, niż z dwiema rękami
pójść do piekła w ogień nieugaszony. I
jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
chromym wejść do życia, niż z dwiema
nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli
twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z
dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie
gaśnie".
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Zło zgorszenia jest straszne z tej
racji, że w praktyce trudno go naprawić.

To może być rana zadana sercu nawet
na całe życie. Tylko cud łaski może doprowadzić do tego, że zgorszenie zostanie potraktowane przez zgorszonego
jako bolesna lekcja życia. Takie spojrzenie wymaga jednak dużej dojrzałości
i z reguły upływają całe lata, zanim
człowiek do tego dojdzie. Świat staje
się zły głównie drogą zgorszenia. Ono
czasem działa na zasadzie szoku, częściej jednak na zasadzie trucizny muchomora sromotnika. Gdy się go spożywa, człowiek o tym nie wie, ale po pewnym czasie jego działanie jest już śmiercionośne. Chrystus w trosce o dobro
gorszyciela powiada: „Byłoby lepiej
uwiązać kamień młyński. ..”. Rzecz jasna chodzi tu o to, by nie dopuścić do
zgorszenia. Jezus nie wzywa do mordowania gorszycieli. Nie tak należy rozumieć Jego słowa. Jezus wzywa, by do
zgorszenia nie dopuścić, nawet za cenę
krzywdy wyrządzonej potencjalnemu
gorszycielowi.
Ks. Edward Staniek
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BÓBRKA
Śp. Irena Śnieżek

17.30
17.30

Śp. Irena Śnieżek
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. O Boże błogosławieństwo w życiu rodzinnym i zawodowym
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Śp. Helena Zadorożna – od córki Jadwigi, rodzin Pypeć i Zadorożnych
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w 24 urodziny Justyny
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Śp. Bożena Bernacka
3. O dary Ducha Świętego, opiekę Matki
Bożej dla dzieci z Róży św. Franciszka
1. Śp. Zofia Podkalicka;
2. Śp. Stefania i Jerzy Pawlak
Śp. Bożena Bernacka
ORELEC
Śp. Józef Mamrowicz
Śp. Bożena Bernacka

Niedziela 7 października

7.00
11.00

Śp. Ewa Zaniewicz – 2 rocznica śmierci
Śp. Maria i Jan Skotniccy

Wtorek 2 października
Niedziela 7 października

17.30
9.45

Niedziela 7 października

8.30
12.30

Środa
Piątek

3 października
4 października

SOLINA
Śp. Bożena Bernacka
Za cierpiących w czyśćcu

- Kowalski znowu przyszedłeś
do szkoły bez zeszytu.
Widziałeś ty kiedyś żołnierza
bez plecaka i karabinu?
- Tak proszę pani.
Taki żołnierz nazywa się
generał.

Ogłoszenia Duszpasterskie XXVI Niedziela zwykła 30.09.2018 r.
1. W tym tygodniu przypadają wspomnienia: św. Teresy od Dzieciątka Jezus, we wtorek św. Aniołów Stróżów, w czwartek św. Franciszka z Asyżu, w piątek św. Faustyny.
Za udział w nabożeństwie różańcowym można uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny.
2. Od jutra Msze św. (lub nabożeństwa) w dni powszednie według porządku zimowego czyli w Bóbrce o 16.00 a w Solinie i Orelcu o godz. 17.30.
3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca - w czasie Różańca modlimy się
w intencji powołań; I piątek miesiąca od godz. 9.00 odwiedziny chorych, o godz.15.30
spotkanie w domu parafialnym dla kandydatów do bierzmowania (klasy 6,7,8 i III
gim.), w czasie nabożeństwa o 16.00 w Bóbrce (kaplica na cmentarzu) i o 17. 30 w
Orelcu możliwość spowiedzi; I sobota miesiąca – w Bóbrce (kaplica na cmentarzu) o
godz. 16.00 na Różaniec i Msza św. w czasie której będzie rozważana przez kwadrans I
tajemnica różańca.
4.W niedzielę w czasie Mszy św. o 8.30 dzieci klasy III otrzymają poświęcone różańce.
5. Przypominamy że dziś upływa termin potwierdzenia swojego uczestnictwa w
pielgrzymce do sanktuarium w Czarnej i po ziemi kieleckiej w dniach 12-14 października. Potrzebne dane to numer pesel, telefon i opłata. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc. Zachęcamy.
Bóbrka
*W październiku nabożeństwa różańcowe o godz. 16.00 a następnie Msza św.
W niedziele Różaniec w Bóbrce o godz. 15.00 (bez Mszy św.).
*Trwają prace przy kościele (w kościele też). Dzisiaj radni parafialni odwiedzą nasze
rodziny i będą zbierać ofiary na prace przy kościele. Dziękuję za każdą ofiarę.
Orelec
*Nabożeństwo różańcowe w środy i w piątki o godz. 17.30 a potem Msza św.
*Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych o godz. 11.00.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy Rodzinę Pani Doroty Szpojnarowicz.
*We wtorki Msze św. w Solinie o godz. 17.30 (w październiku Różaniec a potem
Msza.
Gościom i Parafianom życzymy wytrwałości w modlitwie różańcowej.
„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna
modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. Oto bowiem na
kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma
naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa”.

Św. Jan Paweł II 29 października 1978 r.

