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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

  POPĘKANY  DZBAN 

 Pewien wieśniak codziennie dostarczał do 

wioski wodę ze źródła w dwóch pękatych amfo-

rach, przytroczonych do grzbietu osła, kroczące-

go u jego boku. Z jednej z amfor, starej i pełnej 

pęknięć, podczas wędrówki wyciekała woda. 

Druga, nowa i bez skazy, utrzymywała cała za-

wartość co do kropli. Stara, spękana amfora czu-

ła się biedna i nieużyteczna, tym bardziej, że nowa nie przepuściła żadnej oka-

zji, by podkreślać swoją doskonałość. "Ja nie tracę nawet kropeleczki wody!".  

Pewnego ranka stara amfora zwierzyła się właścicielowi: - Wiesz, jestem świa-

doma moich ograniczeń. Przeze mnie tracisz czas, trud i pieniądze. Kiedy do-

chodzimy do wioski, jestem w połowie pusta. Wybacz mi moją niedoskonałość 

i moje rany. Następnego dnia, 

podczas wędrówki, właściciel 

zwrócił się do spękanej amfory, 

mówiąc: - Popatrz na pobocze 

drogi.- Jest przepiękne, pełne 

kwiatów. - To dzięki tobie - 

odpowiedział właściciel. - To 

ty każdego dnia podlewasz po-

bocze drogi. Kupiłem paczusz-

kę nasion kwiatów i posiałem 

je wzdłuż drogi, a ty, nie wie-

dząc o tym, niechcący podle-

wasz je każdego dnia.               

z opowiadań Bruno Ferrero 

 „Bo kto chce zachować   
swoje życie, straci je, a kto 

straci swe życie z mego     
powodu, ten je zachowa „           

Jezus  (Łk 9,24) 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus powiedział do Nikodema: 

"Jak Mojżesz wywyższył węża na pusty-

ni, tak trzeba, by wywyższono Syna Czło-

wieczego, aby każdy, kto w Niego wie-

rzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg 

umiłował świat, że Syna swego Jednoro-

dzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wiecz-

ne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna 

na świat po to, aby świat potępił, ale po 

to, by świat został przez Niego zbawiony. 

Kto wierzy w Niego, nie podlega potę-

pieniu; a kto nie wierzy, już został potę-

piony, bo nie uwierzył w imię Jednoro-

dzonego Syna Bożego. A sąd polega na 

tym, że światło przyszło na świat, lecz 

ludzie bardziej umiłowali ciemność ani-

żeli światło: bo złe były ich uczynki. 

Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi 

światła i nie zbliża się do światła, aby 

jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto 

spełnia wymagania prawdy, zbliża się do 

światła, aby się okazało, że jego uczynki 

zostały dokonane w Bogu". (J 3, 14-21) 

 Nie wiemy, ile przeciwności mu-

siał przeżyć ten nauczyciel ze strony 

faryzeuszy, którzy stanowili zdecydowa-

ną opozycję wobec koncepcji życia reli-

gijnego przekazanej przez Jezusa. Niko-

dem miał odwagę samodzielnego myśle-

nia. Potrafił się przeciwstawić presji opi-

nii publicznej. Szukał prawdy. Jest to 

jedna z pięknych postaci Ewangelii. Ko-

chał prawdę i „spełniając jej wymaga-

nia, zbliżył się do światła, aby się oka-

zało, że jego uczynki są dokonane 

w Bogu”. Odwaga rośnie na umiłowa-

niu prawdy. Nikodem decydując się na 

pierwszą rozmowę z Jezusem, wkroczył 

na drogę wewnętrznej pewności, której 

mu już nikt nie odebrał. Postępując 

zgodnie ze swoim sumieniem spotkał 

się z Jezusem, a umocniony tym spotka-

niem dostosował swe postępownie do 

wymagań Ewangelii. Ktokolwiek szuka 

prawdy i ma odwagę samodzielnie my-

śleć, wcześniej czy później spotka czło-

wieka, który mu pomoże odnaleźć wła-

ściwe miejsce w życiu. Rozmowa z nim 

wypełni go pewnością, której funda-

mentem jest Bóg — Prawda w czystej 

postaci. Nikodemowe rozmowy stano-

wią jeden z zasadniczych wątków histo-

rii Kościoła. To w nich szukający ludzie 

odnajdują pewność swojej drogi życia. 

W nich również krystalizuje się chrze-

ścijańska odwaga.  Ks. Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek    12 marca 16.00 1. Śp. Władysław Franciszkiewicz                     

2. Za Parafian;  

Wtorek             13 marca  16.00 1. Śp.  Władysław Franciszkiewicz                   

2. O uwolnienie z nałogu i wszelkiego zła dla 

Henryka  

Środa                14 marca  16.00 Śp. Władysław Franciszkiewicz 

Czwartek          15 marca  10.00 Śp. Władysław Franciszkiewicz (dla szkoły) 

16.00 Śp.  Mariusz Dobrowolski 

Piątek               16 marca   8.30 Śp. Władysław Franciszkiewicz (dla szkoły)  

16.00 Śp. Bolesław Sieńko – od pracowników Szkoły 

Podstawowej w Myczkowie 

11.00 Za Parafian  Sobota              17 marca  

16.30 O opiekę Bożą dla Anny w stanie błogosławio-

nym i zdrowie dla Mamy i dziecka 

Niedziela         18 marca 8.30 1. Śp. Karol Kusz – 2 rocznica śmierci             

2.  Śp. Władysław Franciszkiewicz  

12.30 Śp. Agata i Tomasz Papierniak 

ORELEC 

Środa               14 marca 17.30 1. O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy 

Skotnickiej 

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Krystyny z okazji imienin 

Czwartek          15 marca 17.30 Śp. Władysław Owsianik  

Piątek               16  marca 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Edwarda i Jadwigi  

Sobota              17 marca 15.00 Śp. Władysław Franciszkiewicz 

Niedziela         18 marca 7.00 O Boże bł. i zdrowie dla Józefy  

11.00 O Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny 

SOLINA 
Czwartek         15 marca 18.30 O dary Ducha Świętego i zdrowie dla            

Grażyny 

Piątek              16 marca 18.30 Śp. Zuzia Kubiak – 5 rocznica śmierci 

Sobota             17 marca  9.00  

Niedziela        18 marca 9.45 1. Śp. Zofia i Krzysztof Pondel 

2. Śp. Józef Ulanowski –  rocznica śmierci 

1. Uczniowie Szkoły w Bóbrce w niedzielę 18 marca po każdej mszy świętej będą roz-

prowadzać  palmy.  Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla ofiar wojny w Syrii. 

2. W sobotę 17. 03 nie ma spotkania scholi ani zbiórki ministrantów 

3. W zakrystii można nabyć Baranki wielkanocne i Paschaliki. 

4. W czwartek 15 marca rozpoczną się rekolekcje wielkopostne. Plan niżej. 

                         Bóbrka 

*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 

      Orelec 

*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku. 

      Solina 

*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę o 

przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Ewy . 

*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 
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15 marca – czwartek 

od godz. 8.30 – 12.00 Rekolekcje dla Szkoły   
16.00 – Msza św. z nauką ogólną w Bóbrce 

17.30 – Msza św. z nauka ogólną w Orelcu 

18.30 – Msza św. z nauką ogólną w Solinie 

16 marca – piątek 

od godz. 8.30 – 12.00 Rekolekcje dla Szkoły 

15.30 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką ogólną w Bóbrce 

17.00 –  Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką ogólną w Orelcu 

18.00 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką ogólną w Solinie 

       17 marca – sobota – Dzień spowiedzi 

Taca zbierana w sobotę będzie materialnym wyrazem naszej wdzięczności 

księdzu  Rekolekcjoniście. 

18 marca Niedziela 

Msze św. z nauką ogólną według porządku niedzielnego 
15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w Orelcu 

Bóbrka 

od 10.30 do 11.00 – spowiedź dla 

chorych 

11.00 – Msza św. z nauką dla        

chorych i sakramentem                     

namaszczenia 

od 16.00 do 17.00 spowiedź 

16.30 – Msza św. z nauką ogólną 

Solina: 

od 8.30 do 9.00 spowiedź; 

9.00 – Msza św. z nauką ogólną 

Orelec 

od 14.30 do 15.30 spowiedź 

15.00 – Msza św. z nauką ogólną 


