OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA I NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 5.03.2017 R.

1. Msza św. w Bóbrce: w poniedziałek o godz. 7.30 w kaplicy domu parafialnego.
2. W piątek Droga Krzyżowa i Msza św. w kościele a pozostałe Msze św. w kaplicy
o godz. 16.00.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, Bóbrce po Mszy
św. o 12.30 i w Orelcu z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.
4. Droga Krzyżowa i następnie Msza św. w Orelcu i Solinie o godz. 17.30.
Zarówno do odprawiania tych nabożeństw, jak i do pobożnego odmówienia w piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, dobry i
najsłodszy Jezu, przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Modlitwa jest zamieszczona pod intencjami. Jak każdego roku możemy wesprzeć dzieła
Caritas poprzez składane ofiary za baranki i świece wielkanocne. Ofiara wynosi conajmniej 5 zł za baranka i 5 zł za świeczkę.
5. W przyszłą sobotę 11 marca zapraszamy na spotkanie ministrantów. Będzie ono
związane z przygotowaniem do odpustu św. Józefa i Liturgii Triduum. Obecność
obowiązkowa. Ministranci z Orelca o 11. 00 przy kościele w Orelcu.
Ministranci z Bóbrki i Soliny o 11.00 w domu parafialnym w Bóbrce.
6. W najbliższą sobotę, 11 marca o godz. 18.00 w szkole w Orelcu zapraszamy na
film pt.: "Nie o Mary Wagner".
7. 25 marca po Mszy św. o godz. 16.00 będzie miało miejsce spotkanie dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii.
Orelec
* Sołtys wsi Orelec zaprasza na zebranie wiejskie, które odbędzie się 8.03.2017 r.
(środa) o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Orelcu. Porządek zebrania: Sprawy
bezpieczeństwa (z udziałem przedstawiciela Policji). Bieżące sprawy wsi. Sołtys
Józef Dobrowolski
Bóbrka
* Dziękujemy rodzinom p. Małgorzaty Łazor i Stanisławy Orłowskiej za posprzątanie i wystrój świątyni. Na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Jolanty Przychodzeń
i Agaty Kaliniewicz .
Solina
* Dziękujemy rodzinie p. Doroty Szpojnarowicz za posprzątanie i wystrój kościoła.
O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Anny
Wojtanowskiej.
"Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający
wzmożeniu modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne
przyjęcie woli Bożej…”
Św. Jan Paweł II
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A
gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego:
Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz,
żeby te kamienie stały się chlebem .
Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta
Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się w dół, jest przecież napisane:
Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na
rękach nosić cię będą byś przypadkiem
nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł
mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie
będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł
na bardzo wysoką górę, pokazał Mu
wszystkie królestwa świata oraz ich
przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi
pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź
precz, szatanie! Jest bowiem napisane:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.
(Mt
4,1-11)
Demokracja może dla wielu
w naszym narodzie przypominać kolorową tęczę, która ukazuje się na niebie po
groźnej burzy. Jej piękno może oczaro-

wać, a gdy
zniknie, może
bardzo
boleśnie
rozczarować. Demokracja
bowiem ma to do siebie, że nie ukazuje
żadnego konkretnego celu. Jej bowiem
największym osiągnięciem jest wolność.
Ta zaś nie jest celem, jeno otwartą możliwością, którą można wykorzystać. Demokracja jedynie stwarza warunki potrzebne dla realizacji wielkich celów.
O jakości celów decydują jednostki. Ludzie albo potrafią ten cel w swoim życiu
precyzyjnie określić i zaistniałe warunki
wykorzystać do jego realizacji, albo staną zagubieni i rozczarowani. Umiejętność wykorzystania w pełni wolności,
jaką daje demokracja, zawarta jest
w dostrzeżeniu hierarchii wartości i
w konsekwentnym sięganiu po dobra
najwyższe. Kto zainwestuje swe siły
i potencjał materialny w sięganie po dobra przemijające, dość szybko straci
wszystko. Mądrość ta to wartość, o którą
należy się postarać przed przekroczeniem progu demokracji, czyli przed sięgnięciem po wykorzystanie pełni wolności. To jest ten zmysł ducha, który błyskawicznie osądza, co jest prawdziwie
dobre, a co nie. Ten, kto ten zmysł posiada, nie da się oszukać.

Ks. Edward Staniek

GORZKIE ŻALE PRZYBYWAJCIE...

Powstanie Gorzkich żalów łączy
się ściśle z historią Bractwa św. Rocha
przy kościele Świętego Krzyża w Warszawie (XVII wiek), gdzie posługę
duszpasterską pełnili i pełnią Księża
Misjonarze św. Wincentego à Paulo.
Bractwo to było najbardziej czynne
wśród innych stowarzyszeń, zwłaszcza
na polu charytatywnym i liturgicznym,
o czym świadczy rola, jaką odegrało
podczas zarazy, która miała miejsce w
latach1624-25, kiedy to zginęła 1/6
mieszkańców Warszawy. Mając na
uwadze możliwość udziału jak największej ilości wiernych w nabożeństwie
pasyjnym, ówczesny proboszcz parafii
Świętego Krzyża w Warszawie - ks.
Michał Bartłomiej Tarło, postanowił
przy świętokrzyskiej świątyni wprowadzić nabożeństwo Gorzkich żalów. Troskę o to nabożeństwo powierzył Bractwu św. Rocha, a zwłaszcza jego promotorowi - ks. Wawrzyńcowi Stanisławowi Benikowi. Trzeba podkreślić, że
ks. W. S. Benik był nie tylko autorem,
lecz także redaktorem i wydawcą Gorzkich żalów. Napisanie ich i wydanie nie
zajęło mu zbyt wiele czasu. Już bowiem
w lutym 1707 r. ukazał się gotowy tekst
do druku, pt. Snopek Miry... Sposób
odprawiania nabożeństwa Gorzkich żalów ustalony został przez samego autora. Do jego odprawiania przygotowywano w okresie Wielkiego Postu specjalnie
kościół i ołtarz główny. Odprawiano je
po Sumie lub Nieszporach. Po skończonym nabożeństwie głoszono kazanie, a
potem odbywała się procesja ze świecami. Stolica Apostolska nie tylko pozwoliła na odprawianie Gorzkich żalów, ale
także udzieliła odpustów cząstkowych

lub zupełnych. O popularności Gorzkich żalów w całej Polsce niech świadczy fakt, że w przeciągu zaledwie pół
wieku ukazało się przynajmniej piętnaście wydań, co na ówczesne czasy było
bardzo dużym osiągnięciem. Dokonano
też przekładów na języki: litewski, francuski, niemiecki, angielski i inne. Początkowo Gorzkie żale śpiewano w kościele Świętego Krzyża w Warszawie
przez cały rok, a w okresie wielkanocnym zmieniano niektóre pieśni na cześć
Chrystusa Zmartwychwstałego. Zwyczaj ten jednak nie wytrzymał próby
czasu i z czasem go zmieniono. Ostatecznie przyjął się zwyczaj odprawiania
Gorzkich żalów tylko w okresie Wielkiego Postu. Dziś przy ich odprawianiu
stosowana jest podwójna praktyka: śpiewa się albo wszystkie trzy części razem
w jedną niedzielę lub po jednej części w
ciągu trzech kolejno po sobie następujących niedziel. Prócz tego przyjął się
zwyczaj śpiewania Gorzkich żalów także w Wielki Piątek przy Bożym Grobie.
W niektórych większych miastach, np.
w Warszawie istnieje praktyka śpiewania Gorzkich żalów przez cały okres
Wielkiego Postu, w każdym dniu tygodnia w innym kościele. Coraz częściej
zanika jednak procesja z Najświętszym
Sakramentem po Gorzkich żalach, chociaż w niektórych miejscowościach jest
nadal praktykowana. Biorąc czynny
udział w nabożeństwie Gorzkich żalów,
których melodia nigdy nie uległa zasadniczej zmianie. Jest to melodia żalu i
skruchy, która mękę Chrystusa stara się
wyrazić w konkretnych formach przemawiających do każdego serca i każdej
duszy ludzkiej. Ks Józef Dąbiński
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BÓBRKA
+ Lidia Dacko ( od Urszuli i Józefa Orłowskich).
1)+ Kazimiera, Stefan i Tadeusz Fedorowicz.
2) Dziękczynna za 60 lat małżeństwa Anny i
Władysława z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.
+ Ewa Zaniewicz.
+ Ewa Zaniewicz.
+ Ewa Zaniewicz
1)+ Ewa Zaniewicz.
2) Za parafian.
+ Lidia Dacko ( od pracowników z Detalu
Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w
Lesku).
1)+ Ewa Zaniewicz.
2) Za parafian.
+ Monika Zulewska w 3 rocz. śmierci.
+ Władysław Kaliniewicz w 10 rocz. śmierci.
ORELEC
+ Maria Mamrowicz (od RR Anieli Podgórskiej.)
+ Ewa Zaniewicz
+ Ewa Zaniewicz
+ Ewa Zaniewicz.
+ Ewa Zaniewicz.
+ Zenon Słotwiński.
SOLINA
+ Za zmarłych cierpiących w czyśću
+Halina Bober (od rodziny Kuszów i
Warchołów).
+ Bolesław Derewońko.

MODLITWA DLA UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim
obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś
wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz
prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy.
Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam
w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym,
dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce
moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”. (Ps 22, 17).

