BIERZMOWANIE
Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć,
że przyjmujący go chrześcijanin zostaje
umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu
czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie
wierzą w otrzymanie w tym sakramencie
szczególnej mocy Ducha Świętego, który
zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać
do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha
Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie
Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego
Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem
udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2, 1—47). W następstwie czego
Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu
światu dobrą nowinę o zbawieniu.
Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też pełniejszego
niż to miało miejsc w sakramencie chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i
królewskiej misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do składania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania odpowiedzialnych
zadań Kościele i świecie. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra,
ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości samego Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Przyjmujący sakrament bierzmowania chrześcijanin musi być też świadomy i tego, że ukazujące powołanie chrześcijanina słowa Jezusa skierowane do uczniów: "Wy
jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie
zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed
ludźmi (Mt 5, 14-16) nie będą dla wszystkich oczywiste, a u wielu będą wywołać sprzeciw.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jan stał wraz z dwoma swoimi
uczniami i gdy zobaczył przechodzącego
Jezusa, rzekł: „oto Baranek Boży”.
Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i
poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim,
rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni
powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”
Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego.
Było to około godziny dziesiątej. Jednym
z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i
poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona
Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: „Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się
Kefas” – to znaczy: Piotr. (J 1, 35-42)
Niepozorne są godziny wielkich
decyzji w życiu człowieka. Dopiero po
latach można ocenić ich znaczenie. To
jest mniej więcej tak, jak z przełożeniem
zwrotnicy na torze, po którym jedzie
pociąg. Kiedy to zostanie uczynione,
pociąg niepostrzeżenie wjeżdża na nowy
tor. Początkowo nic nie świadczy
o zmianie. Tory biegną blisko siebie, ale
po pewnym czasie rozchodzą się prow
dząc zupełnie w innych kierunkach.
Zwrotnice swego życia przekładamy
sami. Bywa, że trzeba to czynić błyska-

wicznie. Nie zawsze wiemy, co nas czeka na nowej drodze. Dopiero życie udowodni słuszność podjętej decyzji. Kto
umie odpowiadać na działanie łaski
uczynkowej, ten wcześniej czy później
przeżyje coś z tego, co przeżył Jan Apostoł. Decyzja wejścia na drogę wspólnego wędrowania z Chrystusem należy do
najdonioślejszych decyzji, jakie człowiek może podjąć w życiu. Ten, kto to
uczynił, pamięta dokładnie godzinę
podjęcia decyzji, a w miarę upływu lat,
jego serce śpiewa coraz głośniej pieśń
wdzięczności. Wejście na ewangeliczną
drogę nigdy nie dokonuje się nieświadomie. Połączone jest z głęboko przeżytą decyzją. Jest ona tak mocno zapisana
w sercu człowieka, że ten zawsze potrafi dokładnie określić jej godzinę.
Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
1. Śp. Marianna Fac
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Parafianki

Poniedziałek 15 stycznia

7.00

Wtorek
Środa
Czwartek

16 stycznia
17 stycznia
18 stycznia

16.00
16.00
16.00

Śp. Marianna Fac
Śp. Marianna Fac
Śp. Marianna Fac

Piątek

19 stycznia

16.00

Śp. Marianna Fac

Sobota

20 stycznia

15.00

1. Śp. Marianna Fac
2. Śp. Bolesław Sieńko – od Stanisława
Sieńko
3.W intencji Babć i Dziadków z naszej
Parafii

21 stycznia

8.30

O Boże błogosławieństwo dla Mateusza
Migielicza w 14 urodziny
1. Śp. Bolesław Sieńko – od Marii Piekut;
2. Śp. Teresa i Józef Drozdowscy
ORELEC

Niedziela

12.30

Środa
17 stycznia
Piątek
19 stycznia
Niedziela 21 stycznia

17.30
17.30
7.00
11.00

Niedziela

21 stycznia

9.45

Śp. Stanisława Skotnicka
Śp. Marianna Fac
SOLINA
Śp. Maria Wojewódka – 6 rocznica śmierci
***Dziadek zabrał wnuczka

pierwszy raz na rozprawę sądową.
Wnuczek, widząc po raz pierwszy
adwokata ubranego w togę, pyta:
- A dlaczego ten pan jest ubrany
jak kobieta?
- Bo będzie zaraz długo gadał!
***Wnuczek pyta dziadka:
-Dziadku ładniejsze
są brunetki
czy blondynki?
-Siwe wnusiu
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1. Jeszcze jutro odwiedzimy rodziny naszej parafii, dlatego Msza św. będzie
odprawiona o godz. 7.00 a od wtorku już o godzinie 16.00 w Bóbrce i 17.30 w
środy i piątki w Orelcu - wyjątkiem będzie sobota.
2. We wtorek na Mszę św. o godz. 16.00 i spotkanie formacyjne zapraszam
uczniów klasy III gimnazjum.
3. W czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
4. W piątek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona naszej
Archidiecezji.
5. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w
domowej kaplicy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6. W sobotę o 9.30 spotkanie ministrantów, o 11.00 spotkanie scholi i młodzieży klas 6, 7 i II gimnazjum.
7. W sobotę Msza św. będzie odprawiona o godz. 15.00. Na Mszę św. zapraszamy szczególnie Babcie i Dziadków. Po Mszy św. Dyrektor, Nauczyciele i
Uczniowie zapraszają wszystkich do Szkoły na spotkanie przy muzyce i
ciastku.
8. W następna niedzielę będziemy dziękować Panu Bogu za dar
św. Wincentego Pallottiego.
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Orelcu zaprasza dzisiaj do świetlicy wiejskiej
na Wieczór Kolęd – początek o godz. 16.00.
Orelec
PLAN KOLĘDY PONIEDZIAŁEK 15. 01 – godz. 15.30
Jeden ksiądz - „Wierchy”, dalej od P. Bogdana Jakiel do P. Marii Kołtun 36;
drugi ksiądz - od P. Sajnóg 75b do P. Kazimierza Owoca 63a;
trzeci ksiądz - od P. Michalika 65 do P. Leona Dobrowolskiego 44.
Bóbrka
W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Solina
Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Bożeny Makulskiej.

Otwierajmy codziennie swoje serca na Boży głos.

