NAMASZCZENIE
CHORYCH
*Ludzie nieraz pytają: Kiedy wezwać księdza
do chorego z „ostatnim namaszczeniem”? Niekiedy decydują się na to, kiedy nie ma już kontaktu z chorym i kapłan
faktycznie przychodzi za późno. A przecież wcale nie musi
tak być. Dlaczego nie wezwaliście mnie wcześniej?
Niejeden kapłan zadaje takie właśnie pytanie rodzinie już zmarłego chorego. - No, bo to przecież ma być ostatnie namaszczenie. Takie na śmierć, więc czekaliśmy do ostatniej chwili
- odpowiadają najczęściej. Nic bardziej mylnego. Sakrament namaszczenia chorych
jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia
i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we
wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty
z
Bogiem
w
wieczności.
*Rytuał sakramentu namaszczenia chorych jednoznacznie znosi dawne uściślenia dotyczące udzielania tego sakramentu wyłącznie w przypadku tzw.
niebezpieczeństwa śmierci. Można go także udzielać chorym dzieciom. Można go
też powtarzać. Nowy ryt udzielania namaszczenia przewiduje również przeprowadzenie katechez, które przygotują rodziny i w swoisty sposób wychowają wiernych,
by sakrament ten nie był odkładany. Ponadto podkreśla się jego wspólnotowy charakter. Na czym on polega? Otóż bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie
w swoich bliskich, którzy jak najliczniej mają w nim uczestniczyć. Ważne, by
wspierali oni chorego nie tylko przez samą obecność, ale również przez modlitwę
i Komunię św. Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowiedzialni przed Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Najczęściej jako biblijny fundament namaszczenia chorych wskazuje się nowotestamentowy tekst: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna
wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił
grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad chorymi i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa. Warto w tym miejscu
jeszcze raz przypomnieć, że sakrament chorych jest przeznaczony dla ludzi przytomnych. Stąd też kapłana wzywamy, kiedy chory jest przytomny, pragnie się wyspowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie świętymi olejami.
*Co przygotować? Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą
sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną
świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważniejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się duchowo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa
trędowaty i upadłszy na kolana, prosił
Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął
rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę,
bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo
mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie
mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i
złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla szuka w życiu radości własnego sumienich". Lecz on po wyjściu zaczął wiele nia z powodu dobrych czynów dokonaopowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak nych w ukryciu. Ks. E. Staniek
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do
miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się
do Niego.
(Mk
1,
40-45)
Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
Wielkie wartości dojrzewają barupadam na kolana przed Twoim
dzo powoli i wymagają spokoju. Kto
obliczem i z największą gorliwością
szuka sławy, wcześniej czy później staje
ducha proszę Cię i błagam, abyś
się jej ofiarą. Prawdziwa wielkość człowszczepił w moje serce najżywsze
wieka ujawnia się najczęściej po jego
uczucia wiary, nadziei i miłości
śmierci. Rzadko się zdarza, by pomniki
oraz prawdziwą skruchę za moje
stawiane komuś za jego życia przetrwały
grzechy
i silną wolę poprawy. Oto z
dłużej niż jedno pokolenie. Te, które
sercem
przepełnionym wielkim
trwają, są wzniesione po latach,
uczuciem i z boleścią oglądam w
a czasem nawet wiekach, przez potomduchu Twoje pięć ran i myślą się w
nych, którzy doceniają prawdziwą wielnich zatapiam, pamiętając o tym,
kość zmarłego człowieka. Ewangelia
dobry
Jezu, co już Dawid włożył w
przestrzega przed pogonią za sławą, wiTwoje
usta: „Przebodli ręce moje i
dząc w niej bardzo niebezpieczną pułapnogi,
policzyli wszystkie kości
kę pychy. Równocześnie ukazuje warmoje”
(Ps. 22, 17).
tość twórczego wysiłku bez rozgłosu.
Szczęśliwy, kto zrozumie to ewangeliczne ostrzeżenie i zamiast sławy u ludzi,

BÓBRKA
1. Śp. Anna Orłowska
2. Śp. Jan Łuksik
3. Śp. Bolesław Sieńko – od bratanicy Anny
Kida z rodziną

Poniedziałek 12 lutego

16.00

Wtorek

13 lutego

16.00

1. Śp. Anna Orłowska
2. Śp. Jan Łuksik
3. O zdrowie dla Heleny Zadorożny

Środa

14 lutego

16.00

1. Śp. Jan Łuksik
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Katarzyny z okazji urodzin
3. Za Parafian

Czwartek

15 lutego

16.00

1. Śp. Anna Orłowska
2. Śp. Jan Łuksik

Piątek

16 lutego

16.00

1. Śp. Bolesław Sieńko – od bratanicy
Elżbiety;
2. Śp. Jan Łuksik

Sobota

17 lutego

16.00

1. Śp. Anna Orłowska
2. Śp. Jan Łuksik

Niedziela

18 lutego

8.30

1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Rodziny Kusz
2. Śp. Eugeniusz i i Genowefa Świder

12.30

Śp. Jan Łuksik

Środa
Piątek
Niedziela

14 lutego
16 lutego
18 lutego

17.30
17.30
7.00
11.00

Środa
Piątek
Niedziela

14 lutego
16 lutego
18 lutego

17.30
17.30
9.45

ORELEC
Śp. Krystian Zaniewicz
Śp. Krystian Zaniewicz
Za cierpiących w czyśćcu
1. Śp. Czesław i Józefa Węgrzyn
2. O zdrowie dla Zofii i Bronisława
SOLINA
Śp. Anna Orłowska
Śp. Anna Orłowska
Śp. Anna Orłowska

POTYKAJĄC SIĘ MOŻNA ZAJŚĆ DALEKO
NIE WOLNO TYLKO UPAŚĆ I NIE PODNIEŚĆ SIĘ

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 11. 02. 2018

1. Na Mszę św. i spotkanie przygotowujące do bierzmowania zapraszam we wtorek
uczniów klasy III gimnazjum. Obecność obowiązkowa.
2. We wtorek nasza Parafia podejmuje adorację Najświętszego Sakramentu, która każdego dnia trwa w kolejnych parafiach naszej diecezji. Główną intencją adoracji jest
modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz modlitwa za
powołanych. Plan adoracji na tablicy ogłoszeń.
3. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Tego dnia obowiązuje wierzących (od 18 do 60
roku życia) post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku życia).
Wierzący rodzice zatroszczą się jednak o wprowadzanie młodszych dzieci w ducha
pokuty. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w Bóbrce o godz. 16.00, w
Orelcu i Solinie o godz. 17.30.
4. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki: w Bóbrce o godz. 16.00, w
Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po Mszy św. o
godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z kazaniem pasyjnym w
niedziele o godz. 15.00. Za udział w nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami. Odpust można uzyskać także w piątki
Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii św. przed Krzyżem modlitwy : „O dobry i najsłodszy Jezu”. Modlitwa znajduje się w biuletynie.
5. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 15-go marca i będą trwać do V Niedzieli
Wielkiego Postu, czyli do 18-go marca.
6. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w
domowej kaplicy.
7. Zbiórki ministrantów – ZMIANA: w I i III sobotę miesiąca o godz. 10.00. W sobotę
spotkanie scholii i kandydatów do bierzmowania z klas 6, 7 i II gimnazjum. o godz.
11.00.
8. Dzisiaj modlitwa za Ojczyznę po Mszy świętej o godz. 11.00
Życzę odwagi w podjęciu duchowego wysiłku szukania Pana Boga w czasie Wielkiego Postu.
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 Stanisławy Kozickiej.

***Mała dziewczynka zgubiła się w tłumie.
- Jak się nazywają twoi rodzice - pyta ją pomocna pani policjant
- "Kochanie" i "Prosiaczku" - odpowiada dziewczynka przez łzy.

