Duchowa adopcja dziecka poczętego to trwająca 9
miesięcy modlitwa o ocalenie życia. Powstała po objawieniach
w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej
do modlitwy
różańcowej,
pokuty
i zadośćuczynienia
za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.
W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek
duchowej
adopcji
powstał
w kościele
OO Paulinów
w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego
granice. Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia
wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę
w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom
młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga.
Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie. Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej
(Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego
rodziców. Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie,
które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie.
Formuła przyrzeczenia: Najświętsza

Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a)
pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię
i nazwisko) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia … biorę
w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby
przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam odmówić
codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca i (opcjonalnie) podjąć postanowienie…

MODLITWA CODZIENNA: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki,
Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w
intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które
znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i
odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu
przeznaczyłeś. Amen.
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z
krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy
byli większymi grzesznikami niż inni
mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli?
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli
się nie nawrócicie, wszyscy podobnie
zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy
Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam
wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść:
"Pewien człowiek miał zasadzony w
swojej winnicy figowiec; przyszedł i
szukał na nim owoców, ale nie znalazł.
Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy
lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział:
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”.
(Łk
13,
1-9)

Nie mów: „Jestem w porządku”,
„Są gorsi ode mnie”. Nie trać energii
na porównywanie się z innymi. A jeśli
wreszcie dochodzisz do wniosku, że
nie potrafisz kochać, że wciąż kochasz
za mało, że twoje życie nie przynosi

owoców miłości, to zwróć się do Chrystusa-Ogrodnika i pozwól, by On się
o ciebie zatroszczył. Uwierz, że jeśli
„pokornie przyznasz się do przewinień”, zostaniesz od nich przez Chrystusa uwolniony. Wszyscy jesteśmy
grzesznikami, wszyscy potrzebujemy
nawrócenia – metanoi, czyli odnowy
w naszym myśleniu. Drogę do niej
wskazuje Kościół, który mówi, że
post, modlitwa i jałmużna to naprawdę skuteczne lekarstwa na nasze
grzechy. Jezus ofiaruje każdemu człowiekowi swoją łaskę, ożywia go przez
zasługi swojej męki, karmi swoim Ciałem i Krwią, wyjednuje dla niego miłosierdzie Ojca; cóż więcej mógłby
uczynić? Człowiek powinien więc starać się nie nadużywać tak wielkich
dobrodziejstw, lecz posługiwać się
nimi coraz lepiej, by wydawać owoce
prawdziwego życia chrześcijańskiego.

O. Przemysław Ciesielski OP

BÓBRKA
Śp. Agnieszka

Poniedziałek
25 marca
Zwiastowanie NMP

16.00

Wtorek

26 marca

16.00

1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka
3. Śp. Urszula Słota – od pracowników i
emerytów Szkoły Podstawowej w Bóbrce

Środa

27 marca

16.00

Czwartek

28 marca

16.00

1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka
1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Wandy i Józefa w 60-tą rocznicę ślubu –
intencja od Rodziny

Piątek

29 marca

16.00

Sobota

30 marca

16.00

Niedziela

31 marca

8.30
12.30

Poniedziałek
25 marca
Zwiastowanie NMP

17.30

Środa

27 marca

17.30

Piątek

29 marca

17.30

31 marca

7.00
11.00

Niedziela

Poniedziałek
25 marca
Zwiastowanie NMP

17.30

Piątek

29 marca

17.30

31 marca

9.45

Niedziela

1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka
1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka
3. Za Parafian
1. Śp. Jerzy, Anna, Stanisław Kusz
2. Śp. Tadeusz Brańka
1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Michał Buczek, Michał Tkaczyszyn

ORELEC
Śp. Tadeusz Skotnicki – od Kazimiery i
Edwarda z Rodziną
1. Śp. Józef Mamrowicz
2. Śp. Sabina, Józefa, Michał i Józef Ćwikła
Śp. Tadeusz Skotnicki – od Piotra i Elżbiety
z Rodziną
Śp. Józef Węgrzyn
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Stanisławy Zaniewicz w 80-te urodziny
SOLINA
Śp. Tadeusz Brańka
Śp. Kazimierz Paprocki - od koleżanek i
kolegów syna Szczepana
Śp. Kazimierz Paprocki – od Lucyny i
Zygmunta Kuncewiczów

Ogłoszenia Duszpasterskie– III Niedziela Wielkiego Postu 24.03.2019 r.
1. Msze św. w Bóbrce w dni powszednie są odprawiane w kaplicy domowej
(w poniedziałek, piątek i w sobotę w kościele).
2. W poniedziałek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości
Życia – Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Msze św. o godz. 16.00 w Bóbrce i o godz. 17.30 w Orelcu i w Solinie.
3. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz. 16.00, w
Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po Mszy św. o
godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z kazaniem pasyjnym w
niedziele o godz. 15.00.
4. W piątek o 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy.
5. W sobotę nie ma spotkania ministrantów ani próby scholi.
6. Dzisiaj po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na operację serca 2letniego Juliana Świdurskiego z Sanoka – koszt operacji 1mln 700 tys. zł.
7. Można nabyć Baranki wielkanocne i Paschaliki. Cena to ofiara na Caritas – 6 i 7 zł.
8. Możemy przekazać 1% podatku na leczenie Witolda Fedorowicza.
9. Organizujemy pielgrzymkę w dniach: 26-27 kwietnia. Szczegółowe informacje w
zakrystii i na stronie internetowej pod nazwą PIELGRZYMKA (kwiecień 2019).
Bóbrka
*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Dziękuję radnym parafialnym za trud zbiórki ofiar na prace w prezbiterium a wszystkim ofiarodawcom za złożony dar serca.
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
Orelec
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z gazetkami.
Solina
*Od tej niedzieli kościół przygotowuje Pani Wioletta Nawrocka. Wyjątkiem będą przygotowywania świątyni na święta. Nie będzie już wyznaczania Rodzin, natomiast Rodziny raz na rok złożą ofiarę 150 zł a osoby samotne 70 zł. Ustaloną kwotę można złożyć
w ratach.
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę .

"Tu, z tego miejsca, zwracam
się do wszystkich ojców i
matek mojej Ojczyzny i całego
świata, do wszystkich ludzi bez
wyjątku: każdy człowiek
poczęty w łonie matki ma
prawo do życia!" ś w. Jan Paweł II

