OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ MĘKI PAŃSKIEJ 9.04.2017 R.

1. Dziś o godz. 15.00, w kościele w Solinie, rozpocznie się Droga Krzyżowa z Soliny

do Bóbrki. Dzięki uprzejmości pana Wójta Adama Piątkowskiego o raz Przewodniczącego Rady Gminy Solina Mariusza Kaliniewicza mamy do dyspozycji autobus, który
zabierze nas do Soliny a po nabożeństwie odwiezie do Soliny i Orelca. Autobus będzie
na nas czekał przy kościele w Orelcu o godz. 14.30 a następnie przy kościele w Bóbrce
o 14.45. Dzisiejsze Gorzkie Żale będą śpiewane w czasie Drogi Krzyżowej.
2. 12 kwietnia od godz. 9.00 ( Wielka Środa) - wizyta z Komunią św. w domach chorych.
3. W poniedziałek, wtorek i środę Msze Święte w Bóbrce w kaplicy na plebanii o 7.30.
4. Na planie wydarzeń Wielkiego Tygodnia, który możemy znaleźć na tablicy informacyjnej pojawiła się informacja na temat spowiedzi w Wielki Piątek o godz. 16.30, w
Bóbrce i w Orelcu, or az w Wielką Sobotę tylko w Bóbrce od godz. 9.30 do 10.30.
5. Poświęconą wodę można będzie zabrać do własnych naczyń przy poświęceniu pokarmów na stół wielkanocny.
6. Zbiórki ministranckie w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę o godz. 9.00 w kościele w
Bóbrce i Orelcu.
7. Plan Adoracji znajduje się w biuletynach. Adoracje w Bóbrce w biuletynie z ubiegłej
niedzieli, natomiast w Orelcu zostały zamieszczone w biuletynie dzisiejszym.
8. W tym roku oprawą muzyczna w Bóbrce zajmie się Schola a w Orelcu pan Organista.
9. Na budowę studni w Sudanie Południowym w sumie przekazaliśmy 923 zł. Natomiast na dzieła Caritas za paschaliki i baranki wielkanocne 587,80 zł. Bóg zapłać za
złożone ofiary.
10. Prosimy nie przynosić makulatury. Planujemy kolejną zbiórkę, ale w innym miejscu
i gdy będzie to już możliwe ogłosimy początek akcji.
Bóbrka
*W ostatnim czasie zostały wykonane kolejne prace przy naszym kościele. Sufit na
zapleczu prezbiterium oraz otwory wentylacyjne w kaplicach bocznych.
*Dziękujemy rodzinie p. Czesławy Krzeczkowskiej za posprzątanie i wystrój świątyni.
W Wielkim Tygodniu prosimy o przygotowanie świątyni:
-Wielki Czwartek: rodziny p. Rozalii Chołubowskiej i Zofii Bryś.
-Wielki Piątek: rodziny p. Danuty Szałaj i Joanny Szałaj.
-Wielka Sobota: rodziny p. Janiny Dereń i Ewy Kucia.
Solina
*Dzisiejsza taca jest przeznaczona na kwiaty do Bożego Grobu.
* Dziękujemy rodzinie p. Michaliny Tkacz za posprzątanie i wystrój kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Anny Węgrzyn i Małgorzaty Pelczarskiej.
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i
przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy
Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im:
„Idźcie do wsi, która jest przed wami, a
zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z
nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do
Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie:
Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało
się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój
przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na
osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i
uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe
płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny
tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A
tłumy, które Go poprzedzały i które szły za
Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w
imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”.
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się
całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z
Nazaretu w Galilei”. (Mt 21,1-11)

Metoda, jaką przyjął Chrystus w czynieniu
dobra na ziemi, przypomina działanie konspiracyjne. Wobec nieprzychylnych dla
Niego układów musiał działać w ukryciu.
Nawet gdy rozpoczął publiczne nauczanie,
atakowany przez faryzeuszy, saduceuszy,
uczonych w Piśmie, zwolenników Heroda
ciągle schodził z linii ciosu. Jego zasady
postępowania były proste: Mieć czas na
czynienie dobra. Nie wdawać się
w niepotrzebne spory. Zająć się twórczą

pracą u podstaw. Doskonalić ludzkie sumienia, wzmacniać wiarę, prowadzić wartościowe jednostki na coraz wyższe stopnie miłości. Na bezowocne dyskusje szkoda czasu
i sił. Przy takim podejściu przeciwnicy
Chrystusa musieli długo opracowywać plan
ataku na Niego i misternie zastawiać sieci,
by się z nich nie wymknął. Nie jest łatwo
niszczyć człowieka za to, że czyni dobrze.
Tym bardziej, że chodziło o publiczną egzekucję dokonaną w imię prawa i przez to odstraszającą Jego zwolenników. Konflikt jednak był nieunikniony. W naszym świecie nie
można czynić dobra, bez narażania się innym. Tam, gdzie ono się faktycznie pojawia,
natychmiast zjawiają się również ludzie gotowi rzucać kłody pod nogi czyniących dobro. W świecie można czynić dobro jedynie
wówczas, gdy ono nie przeszkadza innym
w ich wygodnym życiu. Drugim powodem,
dla którego dobro jest niemile widziane na
ziemi jest fakt, że dobrem nazywa się nie to,
co uważa za dobro Bóg, lecz to, co ludzie za
dobro uznali. Jezus doskonale wiedział, że
domagając się czynienia prawdziwego dobra, zapłaci za nie wysoką cenę. Takie jest
prawo rządzące na Ziemi. Bóg natomiast
zupełnie inaczej spoglądał na to wydarzenie.
Postanowił bowiem wykorzystać niszczące
działanie zła, by na przygotowanym przez
siebie ogniu doświadczenia upiec Baranka
Bożego i Jego Ciało uczynić pokarmem nieśmiertelności dla milionów ludzi na świecie.
Nigdzie zło się tak nie przeliczyło jak na
Golgocie. Na rożnie krzyża Bóg przygotował pokarm dający życie wieczne wszystkim
wierzącym.
Ks. Edward Staniek.

ADORACJA W ORELCU
Wielki Czwartek

18.00 Msza św.
Po mszy św. Do godziny 20.00 – Wszyscy chętni mieszkańcy.
20.00 – 20.30 Róża p. W. Dobrowolskiej.
20.30 – 21.00 Róża p. A. Podgórskiej.
21.00 – 22.00 Młodzież, gimnazjaliści przygotowujący się do
Bierzmowania.
Wielki Piątek
Adorują rodziny:
8.00- 10.00 od p. Anny Sajnóg do p. Piotra Pasek.
10.00- 12.00 od p. Bolesława Fedorowicza do p. Dariusza Nawrockiego.
12.00 -14.00 od p. Katarzyny Dobrowolskiej do p. Janusza
Dobrowolskiego.
14. 00- 16.00 od p. Godzisława Czerwińskiego do p. Janusza
Sadowskiego.
16.00-17.00 Wszyscy chętni mieszkańcy.
17.00 Droga krzyżowa.
18.00 Nabożeństwo Wielkiego Piątku.
20.00 – 21.00 Rada Parafialna.
21.00 – 22.00 Koło Gospodyń Wiejskich.
22.00 – 24.00 Młodzież i gimnazjaliści przygotowujący się do Bierzmowania.
Wielka Sobota
Adorują rodziny:
8.00- 10.00
od p. Anny Sajnóg do p. Piotra Pasek.
10.00- 12.00 od p. Bolesława Fedorowicza do p. Dariusza Nawrockiego.
12.00 -14.00 od p. Katarzyny Dobrowolskiej do p. Janusza
Dobrowolskiego.
14. 00- 16.00 od p. Godzisława Czerwińskiego do p. Janusza
Sadowskiego.
20. 00 Wigilia Paschalna
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+ Zofia, Kazimierz i Monika Zulewscy, Irena
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BÓBRKA
+ Lidia Dacko ( od wnuczki Jolanty z rodziną).
+ Anastazja Tkacz w 2 rocz. śmierci.
1) +Za parafian.
2) + Janusz Kołtun.
+ Janusz Kołtun.
1) + Wojciech Dereń w rocz. śmierci.
2)+ Eugenia Orłowska w 38 rocz. śmierci.
1)+ Stefan Kusz w 4 rocz. śmierci.
2) Eugenia Orłowska w rocz. śmierci.

O Boże bł. dla rodziny w 8 rocz. ślubu.
ORELEC
+ Ewa Zaniewicz ( od OSP w Orelcu).
+Janusz Kołtun ( od koleżanek i kolegów z pr).
+ Janusz Kołtun ( od Marioli i Krzysztofa
Podkalickich z dziećmi i ich rodzinami).
1) Janusz Kołtun.
2) O Dary Ducha Świętego i Boże bł. dla
Klaudii na egzaminie maturalnym.
1)+Piotr Wojtanowski.
2) O bł. Boże dla Józefa Sopaty w 53 urodziny
( od żony Marty).
+ Janusz Kołtun ( od Marty i Roberta Bryła).
Janusz Kołtun( od dyr. tech. Piotra Walko).
Chrzest—Wiktoria.
SOLINA
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo
Boże dla Anny w 21 urodziny.
+ Bolesław Derewońko.
+ Tadeusz Barzycki w 14 rocz. śmierci.
Chrzest– Lilla.

