BŁOGOSŁAWIENI
MIŁOSIERNI
Kultu Miłosierdzia Bożego nie możemy ograniczać do modlitwy. Gdyby tak
było, wtedy sprowadziłby się on jedynie
do pewnej formy pobożności. Tymczasem
jest wezwaniem do solidarności i miłości
braterskiej. Byłoby źle, gdybyśmy zapominali o tym, że miłosierdzie Chrystusa wyrażało się w Jego postawie wobec tych,
których spotykał. Było czynem. Chrystus
uzdrawiał, przebaczał, wskrzeszał umarłych, pocieszał strapionych, upominał
grzeszących. Obowiązek bycia miłosiernymi wobec bliźnich mocno podkreślił
sam Jezus. Podczas jednego z objawień powiedział siostrze Faustynie: „Żądam
od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego
usunąć ani wymówić, ani uniewinnić” (Dzienniczek, 742). On też zapewnił, że:
„Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób nie dostąpi Mojego
miłosierdzia w dzień sądu” (Dzienniczek, 1317). W tych dwóch jasnych wypowiedziach Jezusa odnajdujemy kryteria sądu ostatecznego: z Ewangelii Mateusza (r. 25) oraz echo obietnicy, że „miłosierni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7).
Tak więc czciciele Miłosierdzia Bożego winni praktykować dzieła solidarności
z bliźnimi. Mają być wrażliwi na potrzeby ubogich materialnie i duchowo.
Trzeba żyć miłosierdziem, a nie tylko czcić je i przyzywać dla siebie. Miłosierdzie okazywane bliźnim jest zarazem miłością ofiarowaną Chrystusowi, formą
kultu Boga „bogatego w miłosierdzie” (Ef 2,4) i źródłem zbawczych zasług.
Nie jest zatem kwestią sprawiedliwości ziemskiej, owocem ludzkich uczuć czy
efektem przezwyciężenia egoizmu indywidualnego bądź społecznego, ale kwestią wiary i zbawienia.
Ks. Zbigniew Sobolewski

HUMOR NA NIEDZIELĘ:

Czy to prawda, że w waszym szpitalu
karmią salami?
Tak: najpierw karmią jedną salę, potem karmią
drugą salę, mnie karmili w siedmiu salach.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i
rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A
Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i
powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi,
kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie
mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale
on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej
nie włożę w bok Jego, nie uwierzę". A po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli
znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!"
Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym". Tomasz w
odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i
Bóg mój!" Powiedział mu Jezus:
"Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię

Jego.
(J 20, 19-31)
Opowiedzenie się po stronie Ewangelii
to decyzja, która w konsekwencji wymaga przeciwstawienia się światu. Opinia publiczna to potężna siła zmuszająca do podporządkowania się myśleniu
wyłącznie w kategoriach doczesnych.
Ludzkie siły nigdy nie wystarczą, by się
przeciwstawić presji opinii. One przy
wielkiej mobilizacji wystarczają, by
opinię publiczną nieco inaczej ukierunkować, i to się wielu bohaterom
w historii udało, lecz nikomu nie udało
się popłynąć pod prąd opinii w stronę
innego życia, wykraczającego poza doczesność. To wymaga wsparcia ze strony Boga, to wymaga dodatkowego
wzmocnienia ludzkich sił. Tym właśnie
wzmocnieniem jest dar męstwa.
Ks. Edward Staniek

Poniedziałek 9 kwietnia

BÓBRKA
Za Parafian
Śp. Jadwiga
1. O światło Ducha Świętego na czas
egzaminów dla Anety
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Mariusza Kaliniewicza w 50-te
urodziny

Wtorek

10 kwietnia

8.30
17.30
18.00

Środa

11 kwietnia

18.00

Śp. Zofia Podkalicka – od uczestników
pogrzebu

Czwartek

12 kwietnia

18.00

1. Śp. Jadwiga
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Danuty i Mirosława Doleckich w
32-ą rocznicę ślubu

Piątek
Sobota

13 kwietnia
14 kwietnia

18.00
18.00

Niedziela

15 kwietnia

8.30

Śp. Eugenia Orłowska
1. Śp. Jadwiga
2. O uwolnienie z nałogu i nawrócenie
Śp. Anastazja Stareńka, Michał, Maria i
Roman
Śp. Adam, Tadeusz, Anastazja z Rodziny
Kotułów, Zenon Król

12.30

Poniedziałek 9 kwietnia
Środa
11 kwietnia

19.00
19.00

ORELEC
O zdrowie dla Anny i Antoniego
Śp. Ignacy, Weronika, Jan

Piątek

13 kwietnia

19.00

Śp. Jadwiga

Niedziela

15 kwietnia

7.00
11.00

Śp. Ryszard Nawrocki
1. Śp. Adolf, Kazimiera, Józef
2. Śp. Antoni, Bronisława i dzieci
SOLINA
Śp. Rozalia, Wiesław, Rafał Olczyk, Maria
Pilch

Niedziela 15 kwietnia

9.45

Nic tak nie jest potrzebne człowiekowi
jak Miłosierdzie Boże - owa miłość łaskawa,
współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość
ku nieskończonym wyżynom Świętości Boga. Św. Jan Paweł II

Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela Wielkanocna 8.04.2018 r.
1. Dzisiejsza Niedziela nosi nazwę Niedzieli Miłosierdzia Bożego. Rozpoczyna się
Tydzień Miłosierdzia Bożego. Przypominamy, że w Polsce codziennie za pobożne
odmówienie w kościele przed Najświętszym Sakramentem Koronki do Bożego Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny. Chorzy mogą zyskać odpust poza kościołem.
2. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 8.30 i 17.30 w
Bóbrce i o 19.00 w Orelcu. Tego dnia modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia
od poczęcia do naturalnej śmierci. Zachęcamy do uczestniczenia jutro we Mszy św.
3. W środę w czasie Mszy św. także modlitwa za Ojczyznę.
4. Przypominamy i zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00.
5. Nauczyciele i uczniowie Szkoły w Bóbrce rozprowadzając palmy zebrali 1230
zł. Serdeczne podziękowanie wszystkim za włączenie się w pomoc ofiarom wojny
w Syrii.
6. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie dla scholi.
7. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele remontowo-budowlane.
Zapowiedzi
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Łukasz Bal z
parafii Osiek Jasielski i Joanna Ewa Warchoł z naszej parafii. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Bóbrka
*Dziękuję dwóm osobom za ofiarę 200 zł złożoną bezimiennie na nowe tabernakulum.
*Za tydzień Radni Parafialni odwiedzą Rodziny naszej miejscowości i zbiorą ofiary
dla Pana Organisty.
*Dziękuję Rodzinom Nowożeńców za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.
Solina
*Dziękuję Rodzinom Nowożeńców za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.
*W tym tygodniu rozpoczną się prace budowlane w kościele. Na początek trzeba
wynieść ławki i zdemontować starą boazerię. Prosimy mieszkańców o pomoc w tej
pracy i przybycie we wtorek na godz. 10.00.
Pamiętajmy zawsze, że Bóg jest miłosierny zna nas, nie obraża się,
ciągle przekonuje nas, że może uczynić nas wolnymi.
Zaufajmy Panu Bogu.

