ORĘDZIE Z FATIMY
13 MAJ -Nie bójcie się, nic wam nie zrobię. Jestem z nieba. Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych
miesięcy, dnia trzynastego o tej samej godzinie. Potem powiem,
kim jestem i czego chcę. Następnie wrócę jeszcze siódmy raz.
Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia,
które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi
jest obrażany i jako prośbę o nawrócenie grzeszników? Będziecie
musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby zyskać pokój dla świata i koniec
wojny. 13 CZERWCA -Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia trzynastego przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Następnie powiem wam, czego chcę. Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty
jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie
poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie
twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. 13 LIPCA -Chcę, żebyście
przyszli tutaj dnia trzynastego przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej, by wyprosić pokój na świecie i zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski zyskać. Ofiarujcie się za grzeszników i
mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości do
Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi? 19 SIERPNIA- Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria trzynastego dnia miesiąca i codziennie odmawiali różaniec. W
ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Módlcie się, módlcie się wiele,
czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, nie mają
bowiem nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. 13 WRZEŚNIA -Odmawiajcie w
dalszym ciągu różaniec, aby uprosić zakończenie wojny. W październiku przybędzie
nasz Pan Nasz, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmel. Ukaże się św. Józef z Dzieciątkiem, aby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony z waszych ofiar. Nie chce jednak,
abyście w łóżku nosiły na sobie sznur pokutny. Noście go tylko w ciągu dnia. 13 PAŹDZIERNIKA- Chcę, żeby zbudowano tu kaplicę na moją cześć. Jestem Matką Bożą
Różańcową. Nie przestawajcie odmawiać różańca. Wojna zbliża się ku końcowi i żołnierze wkrótce powrócą do domów. Nie obrażajcie więcej Boga, bo już i tak został bardzo obrażony.

Na lekcji religii.
- Dzieci - jaka według was jest najpiękniejsza modlitwa.
- Kamil odpowiada - dla mnie to modlitwa przed jedzeniem.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Jak Mnie umiłował Ojciec,
tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w
miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowali, tak jak
Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje
oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie
to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy
Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was na to, abyście szli i
owoc przynosili, i by owoc wasz trwał –
aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali".
(J 15, 9-17)
Ponieważ Syn Boży przyniósł na
ziemię miłość Boga, pragnie, byśmy tą
Jego miłością darzyli się wzajemnie. Kto
odkrył prawdę, że Bóg go kocha, ten
potrafi podobną miłością objąć swoich
bliskich. Niebo to świat czystej miłości
i na ziemi tylko ci, którzy doświadczyli
prawdziwej miłości, są w stanie dostrzec
jego realny kształt. Niebo to przede

wszystkim stan serca umiejącego prawdziwie kochać. Ci, którzy kochają Boga
z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie, noszą
niebo w sobie. Są to najszczęśliwsi ludzie na ziemi. Niebo jednak to nie tylko
szczęśliwy stan serca doświadczającego
miłości, to również niezwykle piękny
i bogaty świat stworzony przez Boga.
Apostoł Narodów po otrzymaniu łaski
objawiania tego świata zapisał bardzo
znamienne słowa: „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie
rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go
miłują” (1 Kor 2, 9). Przygotował Bóg
dla nas nowy, szczęśliwy świat. Wiedzie do niego droga wiary, a jedynym
kluczem, którym można otworzyć jego
drzwi, jest prawdziwa miłość.
ks. Edward Staniek

BÓBRKA
1. O pomyślne zdanie matury dla Katarzyny
Michalczyk
2. Śp. Stanisław Węgrzyn

7 maja

18.00

Wtorek
8 maja
Ur. Św. Stanisława

18.00

1. Śp. Stanisław Węgrzyn (gregorianka)
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej w dniu imienin dla Stanisławy
Skotnickiej

Środa

9 maja

18.00

1.Śp. Stanisław Michałek
2. Śp. Zofia Podkalicka - od uczestników
pogrzebu

Czwartek

10 maja

18.00

1. Śp. Stanisław Węgrzyn
2. Śp. Stanisław Michałek
3. O dary Ducha Świętego i zdrowie dla
Maćka w 12 i Wiktora w 2 urodziny

Piątek
Sobota

11 maja
12 maja

18.00
18.00

Niedziela

13 maja

8.30
12.30

Śp. Stanisław Michałek
1. Śp. Stanisław Michałek
2. Śp. Stanisław Węgrzyn
3. Za Parafian
Śp. Zofia Podkalicka – od Żywego Różańca
w Bóbrce
Śp. Stanisław Michałek

Poniedziałek

Środa

9 maja

19.00

ORELEC
Śp. Stanisław Węgrzyn

Piątek

11 maja

19.00

Śp. Stanisław Węgrzyn

Niedziela

13 maja

7.00

Śp. Stanisław Węgrzyn

11.00

1. Śp. Stanisław Zaniewicz
2. Śp. Katarzyna Owoc
SOLINA

Wtorek
8 maja
Ur. Św. Stanisława

19.00

Śp. Stanisław Michałek

Niedziela

9.45

1. Śp. Michał, Józef, Czesław Cioć
2. Śp. Zmarli z rodziny Cioć

13 maja

Ogłoszenia Duszpasterskie - VI Niedziela Wielkanocna 6.05.2018

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe - w dni powszednie po Mszy św. a w niedziele
będziemy odmawiać Litanię Loretańską po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.
2. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje.
3. We wtorek uroczystość św. Stanisława, Głównego Patrona Polski.
4. W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
5. W sobotę 12 maja zapraszamy na spotkania do domu parafialnego w Bóbrce:
*ministrantów o godz. 10.00 . Obecność obowiązkowa, ponieważ będzie przeprowadzona próba ceremonii wprowadzenia w posługę ministranta naszych kandydatów.
* uczniów klas 6, 7 i 2 gimnazjum oraz scholę o godz. 11.00.
* rodziców i dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej o godz. 16.30
6. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
7. W niedzielę 13 maja na Mszy Świętej o godz. 12.30, nasi kandydaci z Soliny,
Bóbrki i Orelca zostaną uroczyście wprowadzenie w posługę ministranta.
Przypomnienie. W najbliższym czasie w naszej z parafii będą wyjazdy:
* 26 maja- pielgrzymka do Sandomierza dla dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych z rodzinami,
* 8-9 czerwca- wyjazd do Ołtarzewa na Konkurs Apostoła połączony ze zwiedzaniem
Sandomierza i Warszawy,
* 15-21 lipca- wakacje w Górach Świętokrzyskich dla dzieci i młodzieży od klasy IV
Szkoły Podstawowej. Bardzo prosimy, aby osoby zainteresowane potwierdzały chęć
skorzystania z tych ofert. Większość z nas przecież zajmuje się turystyką i jest świadoma, jak ważne jest potwierdzenie rezerwacji. Zorganizowanie wyjazdu wiąże z wynajmem transportu, noclegów i różnych atrakcji. Prosimy o zrozumienie sytuacji. Informacje w zakrystii po każdej Mszy Świętej.
8. Zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00.
Orelec
*Prosimy o wykoszenie trawy wokół kościołów i na cmentarzu rodziny: p. Rafała Kołtun, Dariusza Nawrockiego, Waldemara Nawrockiego i Leszka Dobrowolskiego.
*Wszystkich, którzy zgłosili się do pisania drugiej tury Konkursu Apostoła zapraszamy w sobotę 12 maja na godz.10.00 do domu parafialnego w Bóbrce.
Solina
*Zachęcamy do nabywania cegiełek. Składane ofiary pozwolą nam na szybszą spłatę
zadłużenia powstałego po wykonaniu ostatnich prac w kościele. Przypominamy, że
zbliża się 100-lecie powstania naszej świątyni. Za ofiary dziękujemy.
*Dziękuję Rodzinie za przygotowanie kościoła. O przygotowanie kościoła na przyszłą
niedzielę prosimy Rodzinę Pani Jarosławy Wołoszyn.
Intencje różańcowe na maj:
*Aby wierni świeccy wypełniali swoją misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania świata.
*O święte i liczne powołania do wyłącznej Służby Bożej.
Niech słowa Chrystusa: „ abyście się wzajemnie miłowali” staną się
podstawową zasadą naszego codziennego życia i źródłem szczęścia.

