Polski tekst nowych wezwań w Litanii do świętego Józefa obowiązuje od 12
czerwca
Litania do świętego Józefa

Kyrie eleison. Christe, eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego
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Z niedzielnej Ewangelii... 12 Niedziela zwykła

“...Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?...” (Mk 4,38)
Bo nagle zawaliło się wszystko. W pracy, w domu. Czujesz, jak się
pogrążasz. Nie wytrzymujesz psychicznie i zamiast naprawiać – toniesz.
Zamiast naprawiać, podtrzymać, szukać wyjścia – walczysz ze
wszystkimi i wszystkim. Zamiast wyciągnąć rękę po pomoc – uderzasz.
Jak bardzo czujesz się wtedy samotny...
“...Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?...”
Bo nagle zawaliło się wszystko... Twoja bezradność, rozpacz, złość,
zaciemnia obraz. Nie czujesz się w niczym winny, za to cały świat pełen
wrogów. Oskarżasz bliskich, dalekich, swoich, obcych, przodków. A
przede wszystkim Boga.
“...Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?...”
Bo nagle zawaliło się wszystko... A Bóg śpi. Twoje modlitwy pozostają
bez echa. Twoje ofiary poszły na marne. Gzie Pan Bóg ?
“...Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?...”
Bo On czeka. I jest tajemnicą, dlaczego właśnie tak jest, dlaczego właśnie
tak długo... Tajemnicą na dziś... Bo kiedyś sam znajdziesz odpowiedź.
Może lepiej zrozumiesz ból innych. A może tak było, byś się sam
przekonał, jaki naprawdę jesteś? Jaki jesteś, wtedy, gdy nadejdzie burza...
Bo pomyśl: ile wtedy zrobiłeś dobrego, a ile zła było w twoim sercu? Ile
dobrych myśli, ile myśli złych? Dobrych słów, złych słów?
...Może jednak wiesz, dlaczego Bóg czekał. Może w głębi serca dobrze
wiesz... On wciąż daje nam czas, daje nam szansę.
“...Milcz, ucisz się...”
Bogumiła Szewczyk

Poniedziałek
21.06
Wtorek
22.06
Środa 23.06

Czwartek
24.06
Piątek 25.06

Sobota
26.06
Niedziela
27.06

BÓBRKA
Śp. Stefania Wieczorek – od wnuczki Doroty z rodziną

4. Przez cały czerwiec odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa
przed Najświętszym Sakramentem w dni powszednie po Mszy św. a w niedziele
po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.

18.00

1. Śp. Stanisław Prorok
2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Dzieci i wnuków

18.00
18.00

Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Dzieci

5. W czasie wakacji będzie odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w
niedziele o 19.00. Nie będzie Mszy św. w soboty w Bóbrce o 21.00.
6. Od jutra również w Bóbrce i Solinie będziemy przyjmować Komunię
św. podchodząc do stopnia komunijnego (na którym będzie stał kapłan)
stojąc lub klękając na nim. Taka jest prośba wielu Parafian.
7. ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Grzegorz Andrzej
Cioć i Kinga Kusz – oboje pochodzący z naszej parafii – zapowiedź III;
oraz Łukasz Zaniewicz z naszej parafii i Monika Fal z parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Zagórzu – zapowiedź I.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
6.
Orelec
Dziękuję wszystkim osobom, które wczoraj pracowały przy o
naprawieniu krawężników przy parkingu.

18.00

18.00
18.00
8.30
12.30

Środa 23.06 19.00
Piątek 25.06 19.00
Niedziela
7.00
27.06
11.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Joanny i Pawła Oleś oraz całej rodziny z okazji 15-tej
rocznicy ślubu
Śp. Władysław Kusz – od wnuczki Kingi z rodziną

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Zofii i Stanisława Mysiów z okazji 50 rocznicy ślubu
Śp. Maria Berechowska
Śp. Władysław Kusz – od kolegi Jana Tarnawskiego
ORELEC
O zdrowie i Boże błogosławieństwo w Rodzinie Owoc

Śp. Janina i Franciszek Mazgaj
Śp. Jan Owoc, Katarzyna Orłowska
Śp. Piotr Wronowski – od KGW w Orelcu
SOLINA

Niedziela
27.06

9.45
19.00

Śp. Piotr Dzwończyk
Za Parafian
HUMOR

Panowie rozmawiają przy herbatce w klubie seniora.. Jeden nagle pyta:
- Mietek, czy w tym tygodniu nie przypada wasza pięćdziesiąta rocznica ślubu?
- Owszem.
- I co planujesz?
- No... pamiętam, jak na dwudziestą piątą rocznicę zawiozłem żonę do Francji...
- Serio? A co zrobisz w tę pięćdziesiątą?
- Hm... No może bym po nią pojechał...
Ogłoszenia Duszpasterskie – XII Niedziela zwykła 20.06.2021 r.
1. W Liturgii w poniedziałek wspominamy św. Alojzego Gonzagę a w czwartek
przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

2. W piątek o godz. 8.15 Msza św. na zakończenie roku szkolnego.
Zachęcamy uczniów do przystąpienia do sakramentu spowiedzi –
codziennie przed Mszą św.
3. W piątki do końca wakacji nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce o godz. 20.00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opiekunie dziewic
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
P. Ustanowił go panem domu swego.
W. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się. Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa
na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, + spraw, abyśmy
oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi, * zasłużyli na jego orędownictwo
w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

