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1. Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Pamiętajmy szczególnie o
naszej młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
2. Rozpoczynamy tzw. biały tydzień. Niech obecność na nabożeństwach dzieci
pierwszokomunijnych będzie dla nas wszystkich zachętą do gorliwej modlitwy.
3. W poniedziałek 29 maja po wieczornej Mszy Świętej, zapraszamy na spotkanie dzieci, które będą obchodzić rocznicę I Komunii Świętej wraz z rodzicami.
Natomiast w czwartek 1 czerwca po Mszy Świętej będzie generalna próba
ceremonii i nabożeństwo pokutne połączone z sakramentem spowiedzi.
4. We środę zakończenie nabożeństw majowych. Od czwartku gromadzimy się
na nabożeństwach ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. W najbliższą sobotę wybieramy się na wspólny wyjazd pokomunijny do
Dębowca oraz Karpackiej Troi. Są jeszcze wolne miejsca. Osoby zainteresowane
prosimy o zgłaszanie się po Mszy św. do zakrystii.
6. W najbliższą niedzielę o godz. 11.30 będziemy modlić się za dzieci z Orelca,
które w tym roku przyjęły po raz pierwszy Komunię św.
O godz. 13.00 rocznica I Komunii św. dzieci z naszej parafii.
7. Za tydzień, w niedzielę, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kończy się
czas paschalny.
8. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek o
godz. 17.30. adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza św. o godz. 18.00. W
piątek w Bóbrce o godz. 17.00 Adoracja i o 18.00 Msza św. W Orelcu adoracja
o godz. 18.30 i Msza św. o godz. 19.00. W piątek jak zawsze wizyta u chorych
od godz. 9.00. W sobotę o godz. 17.30 adoracja z różańcem i litanią do
Najświętszego serca Pana Jezusa i Msza święta o godz. 18.00.
*Diecezjalna intencja różańcowa: Aby łaska Ducha Świętego nieustannie
przemieniała nasze serca i rozpalała w nich gorącą miłość do Pana Boga i braci.
Bóbrka
* Dziękujemy za sprzątanie świątyni rodzinom dzieci przystępujących do
I Komunii Świętej. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy
rodziny dzieci, które będą obchodzić rocznicę swojej I Komunii Świętej.
Solina
*Dziękujemy rodzinie p. Barbary Pawłowskiej za posprzątanie i wystrój
kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę
p. Elżbiety Duś.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jedenastu uczniów udało się do
Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon.
Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w
niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata. (Mt 28,16-20)
Wspominamy moment z życia
Chrystusa po zmartwychwstaniu,
w którym po raz ostatni spotkał się
w sposób widzialny z Apostołami
i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie jest niebo?
Gdzie można Chrystusa dziś spotkać?
Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy szczęście
chrześcijanina. Jedni uważają, że niebo,
do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na której
żyjemy, a niebem, w którym On się
znajduje, jest wielka przepaść. Niebo
i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe
od siebie rzeczywistości. W takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba
umrzeć, albo czekać, aż On po raz drugi
przyjdzie na ziemię. Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony
tęsknią za nawiązaniem kontaktu
z Chrystusem, za ziemią obiecaną, za

rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie radość i szczęście, a z drugiej strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się
tym wszystkim, co składa się na ludzkie
życie. Traktują pobyt na ziemi jako wygnanie, jako uciążliwe przejście
i lekceważąco patrzą na to wszystko, co
się składa na doczesne życie. Trzeba
jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do
nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja
jestem z wami po wszystkie dni, aż do
skończenia świata”. On pozostał z nami
i nie należy sądzić, że tu na ziemi nie
można Go spotkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego palca w miejsce
gwoździ, tak jak to zrobił św. Tomasz.
Zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy
i milionów, a ta doczesna obecność była
zarezerwowana dla niewielu. Przestał się
objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami. Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na
serio to ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto
Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż
do skończenia świata”. Oni odkrywają
Chrystusa we wszystkim, co ich otacza,
i we wszystkim, co przeżywają. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w każdym dobrym czynie,
w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji,
w jakiej są.
Ks Edward Staniek

BÓBRKA

JUŻ GOŚCISZ JEZU W SERCU MYM
DZIEŃ TEN JEST SZCZĘŚCIA MEGO DNIEM

DOMINIKA
FILIP

Niedziela

MARCELINA
IGOR

MAJA

JAKUB

KAROL
FABIAN

OLIWIA

28 maja

8.30
12.00

Poniedziałek 29 maja

18.00

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

30 maja
31 maja
1 czerwca
2 czerwca
3 czerwca

Niedziela 4 czerwca

8.30
13.00

+ Stanisław Węgrzyn.
W intencji dzieci pierwszokomunijnych, ich
rodziców i najbliższych.
1)+ Stanisław Węgrzyn.
2)+ Stefania i Władysław Ryłów, Katarzyna i
Antoni Kusz. (p. p.).
+ Stanisław Węgrzyn.
Za parafian.

+ Zofia Dobrowolska 20 rocz. śmierci, Jan
Dobrowolski, Czesław i Wiesław.
+ Z rodzin Ulan i Mielniczek.
+ Stanisław Węgrzyn ( od Krystyny i Leona ).
ORELEC

MELANIA

OLIWIA

GABRIEL

DOMINIK

NATALIA

ZUZANNA

Niedziela

28 maja

7.00
11.30

Środa

31 maja

19.00

Piątek

2 czerwca

19.00

Niedziela 4 czerwca

7.00
11.30

Niedziela 28 maja
Wtorek
30 maja
Niedziela 4 czerwca

10.00
19.00
10.00

MAJA
Kochani wraz z waszymi rodzicami,
rodziną, nauczycielami, bliskimi oraz
całą wspólnotą parafialną radujemy się
bo dziś po raz pierwszy przyjęliście
Chrystusa w Komunii Świętej.
Życzymy Wam by stale tam
mieszkał i był źródłem siły , radości,
dobrych pragnień i uczynków. Niech
Matka Przenajświętsza, która pierwsza
przyjęła do swego serca
Chrystusa otacza Was
swoją opieką.
ks. Paweł i ks. Marian

+Maria, Ludwik, Edward i Zygmunt Koza.
+ Ewa Zaniewicz (od Katarzyny i Zbigniewa
Gibała).
+ Ewa Zaniewicz (od rodz. Józefy i Jana
Chlebickich z dziećmi).
+ Ewa Zaniewicz ( od pracowników Kuchni
Restauracji „Szelców” w Lesku).
+Bronisław, Antonii i Anna Owoc.
+ Ewa Zaniewicz ( od Barbary i Waldemara
Kołtun).
SOLINA

Dziś społeczność parafialna
W wielkim święcie uczestniczy:
Uroczystość oficjalna
Która wszystkich nas dotyczy
Do komunii przystępują
Po raz pierwszy nasze dziatki
Tatusiowie się szykują
I wzruszają się ich matki
Każdy z nas tę ważną chwilę
W pamięć swą, jak skarb zabierze
Jakże dat spamiętać tyle? ??
Zapomniałem :(. Sam nie wierzę!
Mira Zalewska

NA WESOŁO

+ Maria Wojewódka.
+ Za zmarłych cierpiących w czyśćcu.

Proboszcz przygotowuje dzieci do egzaminu, który ma być składany przed
wikariuszem generalnym. Obok innych szczególnie na tę okazję
przewidzianych reguł zachowania wbija im do głowy, by każdą odpowiedź
kończyły zwrotem: "księże wikariuszu generalny". Dostojny egzaminator
pyta dzieci o grzech pierworodny i jego następstwa. Otrzymuje następującą
odpowiedź:
- Pan Bóg powiedział: "Jesteś przeklęty pomiędzy wszystkimi zwierzętami
ziemi, księże wikariuszu generalny! Na brzuchu będziesz się czołgał, księże
wikariuszu generalny, i proch będziesz jadał po wszystkie dni twego żywota,
księże wikariuszu generalny!"

