ODPUST PARAFIALNY TRADYCJĄ KOŚCIOŁA

Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła parafialnego. W pierwszych wiekach chrześcijanie nie budowali kościołów do sprawowania kultu. Eucharystię sprawowano w prywatnych domach. Od IV wieku, po uzyskaniu wolności
zaczęto budować kościoły. Były to przede wszystkim bazyliki mały budynek, kościółek. Te ostatnie wznoszono na grobach lub w miejscach męczeńskiej śmierci
chrześcijan. Z czasem małe pomniki i ołtarze stawały się budynkami kościelnymi.
Wybór miejsca nie był więc przypadkowy. Budowano kościoły w miejscach, gdzie
istniał kult świętych, zwłaszcza męczenników. Dzięki temu kościoły otrzymywały
swoich świętych patronów. Troszczono się także, aby w nowym kościele znajdowały się relikwie świętego. Pierwsze kościoły przyjmowały za swoich patronów
zwłaszcza Apostołów i świętych męczenników. Potem dedykowano nowe kościoły
Najświętszej Maryi Pannie, a w wiekach późniejszych także Jezusowi Chrystusowi,
Duchowi Świętemu oraz odwoływano się do przymiotów boskich (np. Opatrzności
Bożej, Miłosierdzia Bożego) i wydarzeń zbawczych. Dzień nadania tytułu kościołowi stawał się świętem kościoła i parafii. Należy także dążyć do wyrobienia właściwego zrozumienia odpustu u wiernych. Wymaga to skierowania całej uwagi duszpasterskiej na przeżycie duchowe święta patronalnego parafii. Zachęca się do korzystania z Sakramentu Pokuty, uczestnictwa we Mszy świętej, procesji oraz innych
modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Główna Eucharystia celebrowana w odpust powinna być ofiarowana za wszystkich parafian. Została zachowana także
praktyka udzielania odpustu, związana z uczestnictwem w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
ks. Dariusz Kwiatkowski

Jeżeli człowiek uznaje swoją słabość i niemoc wobec zła, a
równocześnie ufa mocy Boga, odniesie zwycięstwo. Miłosierny Bóg
będzie jego "mocą" i "warownią", "osłoną" i "wybawcą". św. Jan Paweł II

Pani Kowalska widząc płaczącego synka
sąsiadów zwraca się do niego:
- Michasiu czemu płaczesz? Czy coś się
stało?
- Bo moi bracia mają wakacje, a ja nie!
- Dlaczego?
- Bo ja jeszcze nie chodzę do szkoły.

JEŚLI SAM NIE
DOŚWIADCZASZ CUDU,
BĄDŹ CUDEM
DLA INNYCH
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się
do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z
dawnych proroków zmartwychwstał”.
Zapytał ich: ”A wy, za kogo Mnie
uważacie ?”. Piotr odpowiedział: ”Za
Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im
przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: ”Syn
Człowieczy musi wiele wycierpieć:
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do
wszystkich: ”Jeśli kto chce iść za
Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia weźmie swój krzyż i
niech Mnie naśladuje. Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je, a kto
straci swe życie z mego powodu, ten je
zachowa”.
(Łk 9,18-24)

Dla Niego nie są ważne opinie, które usłyszałeś na kazaniu w
kościele, tak jak nie były ważne opinie, które słyszeli apostołowie od innych. Dla Jezusa nie są ważne opinie
o Nim, o Kościele, które możesz codziennie usłyszeć w radiu i telewizji.
Jezus chce usłyszeć twoją opinię. Kim
On naprawdę jest dla ciebie? Dlaczego idziesz za Nim, dlaczego jesteś ka-

tolikiem? Tradycja? Przyzwyczajenie?
Czy głęboka wiara w to, że Jezus jest
Mesjaszem, jedynym Panem naszego
życia i Zbawicielem. I tak naprawdę
bez Niego nie jesteś w stanie zrobić
kroku naprzód, aby nie popełnić jakiegoś błędu, aby się nie zagubić w życiu
wśród tylu opinii, które można dziś
usłyszeć. Bóg nie chce od ciebie słyszeć regułek z katechizmu, których
uczyłeś się w dzieciństwie, a dziś ich
już nie pamiętasz. On chce usłyszeć
twoją odpowiedź, która będzie wychodziła z głębi twojego serca. Dla Boga
jest ważna twoja wiara, nie wiara drugiego człowieka. Na sądzie ostatecznym nie będziesz opowiadał o tym, co
sąsiad mówił o Bogu, ale zdasz sprawozdanie ze swojego życia, przedstawisz Bogu owoce swojej wiary.
o. Tomasz Jakubczak CSsR

BÓBRKA
Poniedziałek 24 czerwca

18.00

1. O Boże błogosławieństwo dla Róży św.
Jana Chrzciciela
2. O przebłaganie za grzechy, nawrócenie,
szczęśliwą śmierć, zdrowie na duszy i ciele
dla Aliny i Euzebiusza Cichońskich

Wtorek

25 czerwca

18.00

1. Śp. Janina Kuźniar – z okazji imienin od
męża
2. O przebłaganie za grzechy, nawrócenie,
szczęśliwą śmierć, zdrowie na duszy i ciele
dla Aliny i Euzebiusza Cichońskich

Środa

26 czerwca

18.00

Czwartek

27 czerwca

18.00

O Boże błogosławieństwo dla Marii Tokarczyk i krewnych
1. Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Rodziny
Dyl ze Stefkowej
2. O zdrowie dla Artura
1. Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Krystyny i Leona
2. O przebłaganie za grzechy, nawrócenie,
szczęśliwą śmierć, zdrowie na duszy i ciele
dla Aliny i Euzebiusza Cichońskich

Piątek
28 czerwca
Ur. Najświętszego Serca
Pana Jezusa

17.30

Sobota
Niedziela

29 czerwca
30 czerwca

8.00
8.30
12.30

Środa

26 czerwca

19.15

Piątek

28 czerwca

8.00

Niedziela

30 czerwca

7.00
11.00

Sobota
29 czerwca
Ur. św. Piotra i Pawła

16.00

Niedziela

9.45
19.00

30 czerwca

AID
Śp. Aniela i Ignacy Kańczucki
Śp. Stanisława Kusz – od uczestników
pogrzebu

ORELEC

Śp. Antonina Podgórska – od Rodziny
Szylerów
O Boże błogosławieństwo z okazji urodzin
Śp. Piotr
Śp. Jan, Piotr Owoc, Stanisław Majkut,
Katarzyna Orłowska

SOLINA

1. Śp. Piotr Dzwończyk, Anna i Michał
Kusz
2. Śp. Anna Ulanowska – 1 rocznica
śmierci
Śp. Jacek Czop
Za Parafian

Ogłoszenia Duszpasterskie – XII Niedziela zwykła 23.06.2019 r.
1. W poniedziałek uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
2. W czasie oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna w Bóbrce po Mszy św. a
w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30. W czasie procesji będziemy odmawiać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy do uczestniczenia we Mszy
św. i procesji w czasie oktawy.
3. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała – po Mszy poświęcenie wianków.
4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust parafialny. Kazanie odpustowe tego dnia i w sobotę w Solinie będzie mówił ks. Sylwester Fiećko SAC – rektor domu macierzystego polskich pallotynów na Kopcu w
Wadowicach. Msza św. w Bóbrce o godz. 17.00. W Orelcu będzie Msza św. o
godz. 8.00. Zapraszamy do wspólnego świętowania i dziękczynienia Sercu Pana
Jezusa za błogosławieństwo. Tego dnia post nie obowiązuje.
5. W sobotę przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msza św. w
Bóbrce o godz. 8.00 a odpustowa Msza św. w Solinie o godz. 16.00. Następnie
zapraszamy Parafian i Gości na festyn parafialny. Ofiary z festynu przeznaczone
zostaną na wykonywane w kościele prace. W najbliższym czasie wymienione zostaną rynny.
6. Po 3 latach pracy w naszej parafii opuszcza ją i palotyńską wspólnotę ks. Marian
Łagód SAC. Choć ks. Marian wyjeżdża 24-go sierpnia już teraz dziękujemy za
wszelkie dobro i życzymy, by praca w Białej Niżnej przyniosła jak najwięcej Bożych owoców.
7. Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę z Leska będzie od 4 do 15 lipca. Zapisy u ks.
Tomasza Podolaka pod numerem 661 871 881.
8. Od 6 lipca do 31 sierpnia w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz od 30 czerwca
do 25 sierpnia w Solinie w niedziele o 19.00 będą odprawiane dodatkowe Msze św.
9. w okresie wakacji nie będzie adoracji w piątki.
Bóbrka
Dziękuję za ofiarę 200 zł na ołtarz od Rodziny z Orelca.
Orelec
Msza św. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 8.00.
SOLINA
Msza św. 29-go czerwca będzie odprawiona o godz. 16.00. Po Mszy św. odpustowej będzie zorganizowany festyn parafialny w Solinie. Zapraszam.
ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof
Mazgaj z naszej parafii i Gabriela Maria Szuber z parafii Haczów. Zapowiedź I.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

