Przemyśl, 4 lutego 2021 r.
Papież Franciszek 8 grudnia 2020 r. ogłosił wraz z listem apostolskim Patris
corde specjalny „Rok św. Józefa”. W odpowiedzi na wezwanie do celebrowania
jubileuszowego roku poświęconemu św. Józefowi i dla pożytku wiernych,
ustanawiam w Archidiecezji Przemyskiej następujące kościoły stacyjne: Barycz
pw. św. Józefa, Komańcza pw. św. Józefa, Leżajsk – OO. Bernardyni, Łańcut –
Podzwierzyniec pw. św. Józefa, Munina pw. św. Józefa, Nienowice pw. św.
Józefa, Nowy Zagórz pw. św. Józefa Rzemieślnika, Przemyśl – OO. Karmelici,
Przemyśl – Salezjanie pw. św. Józefa, Rogóżno pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,
Tarnawiec pw. św. Józefa, Ulanica pw. św. Józefa Robotnika, Ustrzyki Dolne
pw. św. Józefa Robotnika, Zmysłówka pw. św. Józefa Oblubieńca NMP,
Żarnowiec pw. św. Józefa. (…)
Stolica Apostolska udziela łaski odpustu zupełnego za:
•
półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,
•
udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie,
•
spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
•
odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
•
codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,
•
modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy,
•
odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w
intencji prześladowanych chrześcijan,
•
modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca),
wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto Świętej Rodziny,
•
odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby
starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu. Dotyczy to również osób
umierających.
Zachęcam do udziału w nabożeństwach poświęconych św. Józefowi (proponuję,
aby w wybrany dzień tygodnia, np. w środę, odmówić Litanię do św. Józefa),
pielgrzymowania do kościołów stacyjnych, tworzenia w ramach duszpasterstwa
parafialnego Bractw św. Józefa, do zyskiwania odpustów zupełnych
ofiarowanych za siebie i zmarłych.
Z serca błogosławię
/-/ ✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl;
poczta@parafia-bobrka.pl
Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego
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Z Ewangelii - 6 Niedziela Zwykła, rok B
“[trędowaty] upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie
oczyścić” (Mk 1,40)
A twoja modlitwa wygląda trochę inaczej: chcę, żebyś mnie uzdrowił. Chcę to
dostać. Daj mi... Bo jest mi to potrzebne, bo komuś jest to potrzebne, bo świat
potrzebuje. Daj mi to wtedy kiedy chcę i tak jak ja chcę . Zamówienie złożone.
“ upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”
A twoja modlitwa wygląda trochę inaczej: chcę to dostać. Daj mi... I to wcale
nie jest bezczelność. Sam Jezus powiedział: proście to wam dam. To jest dla
ciebie dobra znajomość z Jezusem. Czujesz się na tyle blisko, że wszystko
wydaje się w porządku. Przyjaciele szczerze ze sobą gadają.
“upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”
A twoja modlitwa wygląda inaczej. I dopiero po nawróceniu coś dociera. Nie po
tym pierwszym nawróceniu, kiedy się fruwa z radości. Po tym drugim
nawróceniu. Kiedy oczekiwana aureolka nie wyrosła, a miłość stała się trudna.
Kiedy dotarło, że Przyjaciel to nie to samo co kumpel.
“ upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”
A twoja modlitwa wyglądała inaczej. Do czasu. Do czasu, kiedy mrówka
potrzebowała pomocy i ty jej pomogłeś. Przerzuciłeś patyk nad wodą. Nie
musiałeś. A Jezus umarł za ciebie na krzyżu. Kim jesteś, że Bóg za ciebie
umiera? Czy Bóg musi dać coś więcej niż dał?
“upadłszy na kolana, prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”
A twoja modlitwa wyglądała trochę inaczej... Kiedyś jednak dociera prawda. Po
pierwszym nawróceniu obijamy się o skrajności. To też jest miłość. Tyle że
jeszcze w powijakach. Po kolejnych nawróceniach dociera dużo więcej. Nasza
droga jest coraz pewniejsza, spokojniejsza i prostsza. Modlitwa też. Staje się
coraz bardziej prośbą. I coraz łatwiej powiedzieć: nie moja, lecz Twoja wola
niech się stanie. I nie jest to rezygnacja. To jest wiara.
Bogumiła Szewczyk
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Śp. Kazimierz Trzciański – od Doroty i Arkadiusza
Sidorów

Śp. Marzanna Klimek - od siostry Małgorzaty z
rodziną
Śp. Dorota Kusz - od wnuczki Mai z rodziną
Śp. Robert Myrta – od Rodziny Zamojskich
Śp. Aleksander Zwierzchowski - rocznica
śmierci
Śp. Marzanna Klimek – od Krystyny Toczek z
rodziną
ORELEC
O udaną operację i powrót do zdrowia dla Edyty
Śp. Robert Myrta – od kolegi z rodziną

17.00
17.30

Śp. Janina Śnieżek – od Małgorzaty i Krzysztofa
Bargiel z rodziną
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa w 75
urodziny
SOLINA
Za Parafian
Śp. Ks. Jan Jędraszek, Wacław, Magdalena Jędraszek

9.45

Śp. Anna i Michał Kusz

11.00

Środa 17.02

BÓBRKA
Śp. Dorota Kusz – od wnuka Henryka z rodziną
Śp. Robert Myrta – od OSP Bóbrka
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
zdrowie dla Rodziny Kusz
Śp. Jan Zglenicki – od uczestników pogrzebu
Śp. Krystyna Tkacz – od Stanisława i Anny Tkacz

Humor
Modli się mały chłopczyk:
- Panie Boże nie martw się, że nie możesz się doczekać, aż będę lepszy.
Póki co jest mi całkiem dobrze z tym, jaki jestem.

Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela zwykła 14.02.2021 r.
1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji i
do modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych i ich rodziny.
2. W tym tygodniu Msze św. w Bóbrce (z wyjątkiem środy, czwartku i
piątku) będą odprawiane o godz. 16.00 i 16.30 – proszę sprawdzać
zamówione intencje w gazetce.
2. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Tego dnia obowiązuje wierzących
post ilościowy (od 18 do 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych (od 14 roku życia). Wierzący rodzice zatroszczą się jednak o
wprowadzanie młodszych dzieci w ducha pokuty. Msze św. z obrzędem
posypania głów popiołem w Bóbrce o godz. 16.00, w Solinie o 17.00 i
w Orelcu 18.00.
3. Nabożeństwa wielkopostne tym tygodniu: Droga Krzyżowa w Solinie
w czwartek o godz. 17.30, w piątek w Bóbrce o godz. 16.00 i w Orelcu 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. Za udział w nabożeństwach można
uzyskać odpust zupełny. Odpust można uzyskać także w piątki Wielkiego
Postu za odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem
Ukrzyżowanego modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu”.
4. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 19-go marca i będą trwać do V
Niedzieli Wielkiego Postu, czyli do 21-go marca.
5. W piątek w Bóbrce adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00
do godz. 21.00. Zapraszamy i zachęcamy do osobistej modlitwy.
Bóbrka
W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne została zebrana kwota 1606 zł.
Bóg zapłać za ofiary.
Orelec
W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne została zebrana kwota 959 zł.
Bóg zapłać za ofiary.
Podziwiamy lekarza, gdy przywraca zdrowie ludziom,
zdawałoby się, nieuleczalnie chorym. Słusznie podziwu
godnym jest Chrystus, gdy leczy rany, dla których nie ma
lekarstwa, a grzesznikowi i nierządnicy tak całkowicie
przywraca zdrowie duszy, że czyni ich godnymi nieba.
św. Jan Chryzostom

