Kult św. Andrzeja Boboli w Strachocinie rozpoczął się 16
maja 1988 roku, gdy w sposób uroczysty do świątyni zostały wniesione relikwie Świętego i umieszczone w nowym ołtarzu poświęconym św. Andrzejowi. Od tego dnia kult z każdym rokiem rozwija
się bardzo dynamicznie i obejmuje coraz to większą rzeszą wiernych. Być może dlatego, że św. Andrzej postrzegany jest tutaj, jako
skuteczny orędownik ludzkich modlitw. A może same początki
kultu wzbudzają ludzkość ciekawość i prowadzą ich do Strachociny. Zresztą sama postać św. Andrzeja, Patrona Polski jest bardzo
ciekawa i budząca wiele pytań. Choćby to, jak on sam wzbudził kult w Kościele,
gdy pojawił się w Kolegium Jezuitów w Pińsku w 45 lat po swojej męczeńskiej
śmierci i powiedział: jestem wasz współbrat Andrzej Bobola. A potem wskazał na
swoją trumnę, którą kazał odnaleźć w podziemiach i oddzielić od innych. Jak się
okazało było w niej ciało zachowane od rozkładu. W Strachocinie podobnie pojawiała się proboszczom nieznana postać kapłana w XX wieku. Dopiero ks. Józef
Niźnik po czterech latach odważył się zadać jej pytanie: kim jesteś? i czego chcesz?
- i usłyszał odpowiedź: Jestem Święty Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w
Strachocinie. Wpierw z usłyszaną nowiną udał się do Ordynariusza, a potem do
Jezuitów w Warszawie, by zweryfikowali "tajemnicze objawienie". Gdy okazało
się, że św. Andrzej jest tak oryginalny w inicjowaniu kultu, dalsze prace przygotowawcze do rozpoczęcia kultu przebiegały spokojnie. Pojawiająca się postać, przestała przychodzić. Uroczystościom rozpoczęcia kultu św. Andrzeja Boboli w Strachocinie przewodniczył ks. bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz przemyski. Od tamtego dnia mija 31 lat. Wiele się wydarzyło w tym czasie. Św. Andrzej stał się patronem Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej. Kościół parafialny w Strachocinie stał się sanktuarium św. Andrzeja Boboli na prawach diecezjalnych. Na Bobolówce 12 maja 1987 roku została poświęcona nowy ołtarz polowy. A Strachocinę
nawiedzili w tym czasie bardzo zacni pielgrzymi: ks. kard Józef Glemp, ks. kard
Kazimierz Świątek z Białorusi, liczni biskupi z Polski, ojcowie jezuici z nowicjuszami i wiele tysięcy wiernych. Powstało też kilka prac magisterskich i dyplomowych o kulcie św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. W "Księdze Cudów" zapisanych jest ponad 200 świadectw, wśród których są uzdrowienia z choroby nowotworowej, nawróceni grzesznicy, czy dar potomstwa. Wielką pomocą w szerzeniu kultu
św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odgrywają Siostry zakonne z Niepokalanowa
Żeńskiego. Po latach wydaje się czymś oczywistym, że św. Andrzej je sprowadził z
dalekiej Japonii, do Strachociny, by teraz zatroszczyły się o pielgrzymów. Aby
pokochać to miejsce trzeba tu przyjechać. ks. Józef Niżnik
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział: ”Moje owce
słuchają mego głosu, a Ja znam je.
Idą one za Mną i Ja daję im życie
wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt
nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec
mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno
jesteśmy”.
(J 10,27-30)
Dzisiaj Jezus jako Dobry Pasterz staje przede mną i chce przeprowadzić mnie przez życie. Warunkiem
jest jednak to, czy będzie mi On na
tyle bliski, że będę wstanie rozpoznać
Jego głos i za Nim pójść, a więc i
przyjąć to wszystko, o czym mówi do
nas w Swoim Słowie, którego nie
można traktować wybiórczo i kierować się tylko i wyłącznie tym, co jest
mi wygodne, a resztę odrzucać. Bo
albo przyjmuję Ewangelię, albo ją odrzucam. Albo idę drogę Bożych przykazań, albo też wybieram własną drogę. Innej możliwości nie ma. Jakiś
czas temu Abp Józef Michalik powiedział takie słowa: Zauważa się, że
świat, który utracił prawdziwa wiarę,
nie zatrzymuje się na sytuacji, że już w
nic nie wierzy. Wprost przeciwnie,
gotów jest wierzyć we wszystko: horoskopy, wróżby, zabobony i obietnice
zaklinające pomyślność albo rzucają-

ce uroki, wierzy reklamom, ale przestaje wierzyć Bogu. Człowiek nie potrafi sobie znaleźć miejsca na ziemi
bez Boga. I gdy Go odrzuca, to bardzo
szybko znajduje sobie innego bożka,
innego pasterza, bo wszyscy potrzebujemy przewodników, którzy wskażą
nam drogę. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. Dzisiaj mamy okazję do tego,
aby modlić się o nowe powołania, aby
nigdy nie zabrakło wśród nas tych,
którzy będą gotowi podpowiedzieć na
to Boże zaproszenie pozytywnie, i
oddadzą się na służbę Bogu i drugiemu człowiekowi. Bo tylko wtedy będziemy mogli zasłuchać się w głos
Dobrego Pasterza.
Ks. Michał Deryło

BÓBRKA
Poniedziałek

13 maja

18.00

1. Śp. Helena
2. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla
Rodzin Nosalów, Kulpów i Pawlosów
3. Dziękczynno –błagalna z okazji 65 urodzin Bożeny Wojtas z prośbą o łaskę bezgranicznego zaufania Panu Bogu

Wtorek

14 maja

18.00

1. Śp. Helena
2. Śp. Józefa Mazurek

Środa

15 maja

18.00

Czwartek
16 maja
Uroczystość św. Andrzeja
Boboli– Patrona Polski

18.00

1. Śp. Helena
2. Zofia i Bronisław Podkaliccy
1. Śp. Helena
2. O Boże bł. i zdrowie dla Władysława
Stasiowskiego
3. Śp. Stanisława Jagielnik

Piątek

17 maja

18.00

1. Śp. Helena
2. Śp. Stanisław Mazurek

Sobota

18 maja

18.00

1. Śp. Rodzice Helena i Wawrzyniec Pławny, oraz ich dzieci Genowefa, Józef i Jan
2. Śp. Helena; 3. Za Parafian

Niedziela

19 maja

8.30
12.30

Śp. Helena
Śp. Michał i Maria Jakim w rocz. śmierci

ORELEC
Środa

15 maja

19.00

Śp. Antonina Podgórska- od Czesławy
Rudiak z Rodziną

Piątek

17 maja

19.00

Śp. Antonina Podgórska – od uczestników
pogrzebu

Niedziela

19 maja

7.00

1. O Boże bł. i zdrowie dla Katarzyny w
97 urodziny
2. Śp. Jan, Piotr i Stanisław Owoc, i Katarzyna Orłowska

11.00

Śp. Władysław Dobrowolski

SOLINA
Wtorek

14 maja

19.00

O zdrowie dla Artura

Niedziela

19 maja

9.45

Śp. Józef Kusz, Justyna i Michał Kusz –od
syna Tomasza

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 12.05.2019 r.
1. We wtorek na Mszę św. o godz. 18.00 i spotkanie zapraszamy młodzież z klas 8
i III gimnazjum.
2. Uczniowie z klasy 4 sp. będą świętować rocznicę I Komunii Świętej 2 czerwca
na Mszy św. o godz. 12.30. Dlatego w czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 i
spotkanie organizacyjne zapraszamy dzieci wraz z rodzicami.
3. Próba scholii w sobotę o godz. 12.00 w Bóbrce.
4. Zapowiedzi przedślubne: Sakramentalny związek małżeński chcą zawrzeć: Justyna Warchoł, panna z naszej parafii i Bartłomiej Bielecki, kawaler z Parafii św.
Michała Archanioła w Mączynie. Ktokolwiek zna przeszkody zachodzące między
tymi osobami zobowiązany jest poinformować księży posługujących w parafii.
BÓBRKA
*Za tydzień radni parafialni odwiedzą nasze rodziny zbierając ofiary na pracę Pana
organisty i ewentualnie ( ratę 150 zł lub dowolną ) na spłatę należności za pracę w
prezbiterium .
*Dziękujemy wszystkim, którzy swoimi ofiarami wspierają prace w kościele.
ORELEC
*O wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza prosimy rodziny: P. Aliny
Fedorowicz, Wiesławy Fedorowicz, Henryki Pasek i Zdzisławy Dyl.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy rozpoznawania
głosu Chrystusa i wsłuchiwania się w niego.
Abyśmy doświadczali na co dzień Jego troski i miłosierdzia.

*******
- Co było dziś w szkole - pyta Jasia ojciec
- Pani nauczycielka powiedziała do mnie
- "Jesteś pilnym uczniem"
- To wspaniale! I co jeszcze mówiła?
- dopytuje się ojciec
- Potem powiedziała: "Przetłumacz
to zdanie na język angielski"...

BIBLIA POWINNA BYĆ DLA
NAS JAK CHLEB
POWSZEDNI. A NIE JAK
CIASTKO NA
SPECJALNE OKAZJE

“Człowiek jest wolny. Człowiek jest wolny także, ażeby mówić
nieprawdę. Ale nie jest naprawdę wolny, jeżeli nie mówi prawdy.
Chrystus mówi: Prawda was wyzwoli. Życie ludzkie jest
więc dążeniem do wolności przez prawdę. To jest bardzo ważne
w epoce, którą przeżywamy. Bo zachłystujemy się, wolnością słowa
i różnymi innymi wolnościami, które z tym się wiążą.
Ale równocześnie zapominamy o tym wymiarze podstawowym, że nie
ma prawdziwej wolności bez prawdy.”
św. Jan Paweł II

