Życzę Parafianom i Gościom, by w naszym życiu zawsze zwyciężało
życie nad śmiercią, miłość nad nienawiścią, wiara nad zwątpieniem bo
taki wzór daje nam Jezus Zmartwychwstały a Święta niech upłyną w
pokoju, zdrowiu i patrzmy z ufnością w przyszłość.

Alleluja ! Chrystus Zmartwychwstał!
ISTNIEJE ŚWIAT DOBRA
Był niewinny. Cierpiał niesprawiedliwie. Zamordowali Go w sposób okrutny.
Ilu ludzi miało w tym udział? Annasz, Kajfasz, Najwyższa Rada, Piłat, Herod, Judasz,
pluton egzekucyjny, tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”. Winni byli również uczniowie.
W chwili pojmania nie stanęli w Jego obronie. Wszyscy zwątpili w Niego, zostawili Go
samego. Ich tchórzostwo ułatwiło aresztowanie i egzekucję. I oto wyszedł z grobu. Teraz mógł dochodzić sprawiedliwości. Mógł porazić paraliżem umyte ręce Piłata, które
podpisały wyrok śmierci; mógł osądzić Kajfasza i skazać na śmierć członków Wielkiej
Rady; mógł nałożyć cierniową koronę żołnierzom, którzy ją upletli; mógł oddać każde
uderzenie bicza i wydać na ukrzyżowanie tłum wołający „Ukrzyżuj Go!”.Mógł...
a jednak nie uczynił tego. Po zmartwychwstaniu w ogóle nie zajął się tymi, którzy wyrządzili Mu krzywdę. Nawet ich nie szukał. Z żadnym z nich się nie spotkał. Szukał
jedynie ludzi dobrych, tych, którzy gdy nauczał, gromadzili się, by Go słuchać. Rozmawiał jedynie z tymi, którzy w Niego uwierzyli. Po zmartwychwstaniu Chrystus ze złymi ludźmi się nie kontaktuje. On się nimi nie zajmuje. Troszczy się wyłącznie
o dobrych. Przebywa w świecie dobra. Zło nie ma już do Niego dostępu. Zmartwychwstanie to wielki tryumf dobra. To gwarancja pomocy dla każdego, kto wierzy
w dobro, kto chce być dobrym. Od zmartwychwstania Chrystusa szansę na spotkanie
z Nim mają jedynie ludzie dobrzy, ci, którzy pragną wejść w świat dobra. Źli już Go
nie spotkają, bo nie mogą wejść w Jego świat dobra. Oni zginą w świecie zła, który
zostanie przez Niego potępiony na Sądzie Ostatecznym. Wielkanoc to radosna uroczystość dla wszystkich ludzi dobrej woli. To dzień otwarcia bramy świata wiecznej dobroci i umożliwienie wejścia w ten świat każdemu, kto zawierzy Chrystusowi. Istnieje
świat czystego dobra, do którego zło już nie sięga! Warto być dobrym, aby do tego
świata należeć. Warto być dobrym.

-Jezu!!! Dlaczego na
świecie jest tyle
zła? Ludzie się
nienawidzą,
mordują, okłamują i
zdradzają.
-Wiesz?
Chciałem zapytać
cię o to samo.

***Turysta pyta, ile kosztuje
przejażdżka łodzią po jeziorze
Genezaret.- 500 dolarów informuje przewoźnik.
- To strasznie dużo bulwersuje się turysta.
- Owszem, ale to przecież po
tym jeziorze Jezus piechotą
chodził!- Nie dziwie się! Przy
takich cenach...
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Pierwszego dnia po szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia,
którego Jezus kochał, i rzekła do nich:
"Zabrano Pana z grobu i nie wiemy,
gdzie Go położono". Wyszedł więc Piotr
i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli
obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do
grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył
leżące płótna, jednakże nie wszedł do
środka. Nadszedł potem także Szymon
Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz
chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi
uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On
ma powstać z martwych. (J 20, 1-9)
Stojąc przy pustym grobie Chrystusa, trzeba dostrzec słabość wszystkich
haseł o pokoju i bezpieczeństwie budowanym na wciąż doskonalonym potencjale zbrojnym. Trzeba odkryć, że jest
tylko jedno jedyne rozwiązanie: osobiste
spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, który ma klucze śmierci i otchłani.
On jeden bowiem potrafił wejść do grobu i potrafił z niego wyjść. On jeden zna
sposób wydostania się z mogiły. Nasze
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spotkanie ze śmiercią jest nieuniknione,
ale jeżeli pójdziemy na jej spotkanie
z Chrystusem, nie stracimy w niej swej
tożsamości. Śmierć będzie tylko bramą,
przejściem w nieutracalne życie, które
rozpocznie się dopiero po niej. Jest rzeczą zdumiewającą, że ludzkość, bezradna wobec śmierci, nie gromadzi się wokół jedynego Człowieka, który odniósł
nad nią zwycięstwo. To znak jakiejś
wielkiej ślepoty ducha. Miliony ludzi
poświęca życie na doskonalenie narzędzi śmierci, a jedynie nieliczni szukają
Tego, kto jest w stanie od niej wybawić.
Błogosławiony, kto przejrzał i dostrzegł
Zwycięzcę śmierci, piekła i szatana.
Spotkanie z Nim dokonuje się na płaszczyźnie wiary. Św. Tomasz Apostoł nie
chciał uwierzyć, że Jezus pokonał
śmierć. Jezus mu jasno powiedział:
„Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli. Ks. E. Staniek

Poniedziałek 2 kwietnia

8.30

12.30
Wtorek
Środa
Czwartek

3 kwietnia
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5 kwietnia

18.00
18.00
18.00

Piątek
Sobota

6 kwietnia
7 kwietnia

18.00
14.00
18.00

Niedziela

8 kwietnia

8.30
12.30

Poniedziałek 2 kwietnia

7.00
11.00

Środa
Piątek

4 kwietnia
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19.00
19.00
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Niedziela

7 kwietnia
8 kwietnia

12.30
7.00

11.00

Poniedziałek 2 kwietnia
Sobota
7 kwietnia
Niedziela
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9.45
14.00
9.45

BÓBRKA
1. Śp. Monika, Zofia, Kazimierz Zulewscy,
Irena Klucznik
2. Śp. Stefan Kusz – 5 rocznica śmierci
Śp. Michał Buczek, Michał Tkaczyszyn

Śp. Mieczysław – 15 rocznica śmierci
Śp. Jadwiga
1. Śp. Jadwiga
2. Śp. Zofia Podkalicka – od sąsiadów Anieli
i Józefa z rodziną
O uzdrowienie dla Doroty Bugajskiej
Msza św. ślubna
1. Śp. Jadwiga;
2. O Boże błogosławieństwo dla Mikołaja w
6 urodziny
Śp. Krystyna i Józef Migielicz
O światło Ducha Świętego na czas zdawania
egzaminów dla Anety
ORELEC
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anety i Leonarda w dniu urodzin
O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Marii
i Mariana w 30-tą rocznicę ślubu
Śp. Zofia i Antoni Nawroccy
1. Śp. Jadwiga
2. O Boże błogosławieństwo dla Siostry
Barbary w dniu urodzin
Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu
1. Śp. Teresa Krakowska
2. Śp. Piotr, Mieczysław, Bronisława,
Katarzyna i Franciszek
O Boże błogosławieństwo dla Mileny w I
urodziny
SOLINA
Śp. Wanda Łubczyk i Henryk Roniek
Msza św. ślubna
O Boże błogosławieństwo dla Anny w 22
urodziny
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1. Jutro Poniedziałek wielkanocny. Msze św. będą według porządku niedzielnego.
2. Od tego tygodnia Msze św. w dni powszednie będą odprawiane w porządku letnim:
Bóbrka o godz. 18.00, Orelec o godz. 19.00.
3. W środę o godz. 18.00 Msza św. i spotkanie dla klasy III gimnazjum.
4. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek miesiąca: o godz. 17.30 w Bóbrce półgodzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji powołań;
I piątek: od 9.00 odwiedziny chorych, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30, w Orelcu 18.30, następnie Msza św.;
I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym Sakramentem
a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca.
Ponieważ jest Oktawa Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
5. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 10.00.
6. Także w sobotę o godz. 11.00 spotkanie dla scholi i uczniów klas 6,7 i II gimnazjum
w ramach przygotowań do sakramentu bierzmowania, a o godz. 16.30 spotkanie Rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
7. W tym miesiącu taca budowlana będzie zbierana 8-go kwietnia.
Zapowiedzi: Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Łukasz Bal z parafii Osiek Jasielski i Joanna Ewa Warchoł z naszej parafii. Zapowiedź II.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie
się do kancelarii parafialnej.
Bóbrka - Solina
*W naszym kościele zostało zamontowane i pobłogosławione nowe tabernakulum.
Darczyńcami są Rodzice dzieci klasy III i anonimowy ofiarodawca. Można włączyć się
do grona ofiarodawców. Bóg zapłać.
Przez cały tydzień po Mszy św. odmawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia.
Orelec
*Środa – Nowenna do św. Józefa.
Solina
*Dziękuję Rodzinom za przygotowanie kościoła na dzisiejszą uroczystość. Na następną
niedzielę kościół zostanie przygotowany przez Rodzinę narzeczonych.
* Za zaangażowanie w przygotowanie Triduum Paschalnego i udział w Liturgii
dziękuję Księżom Marianowi, Mariuszowi, Andrzejowi, Radom parafialnym, Pani
Wioletcie Nawrockiej, panu Organiście Sławomirowi, Scholi „młodszej” i
„starszej”, Strażakom z Bóbrki i Orelca, Służbie Liturgicznej i Lektorom, wielu
osobom, które na rożny sposób włączyły się przygotowanie naszych świątyń na
Święta Paschalne. Wszystkim Parafianom za wspólne przeżywanie najważniejszych tajemnic naszej wiary w czasie Liturgii, nabożeństw, za uczestniczenie w
adoracji .

