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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 ORRĘDZIE MATKI BOŻEJ Z LOURDES 

Podczas objawień w Lourdes Maryja prosi o trzy rzeczy:  

* Modlitwa. Od znaku krzyża, który Bernadetta nauczyła się 
czynić „szeroko” i z powagą, do różańca odmawianego co-
dziennie, który Matka Boża odmawiała z Bernadettą, poru-
szając wargami i skłaniając głowę na Chwała Ojcu. Lourdes 
jawi się więc jako zaproszenie do dialogu z Bogiem, do słu-
chania Jego głosu. 
 
* Pokuta. Przede wszystkim ta wewnętrzna, znana jedynie 
Bogu, która jednak ma ujawniać się w czynach zewnętrznych. Mała Bernadetta 
podczas objawień ma pokutować: całować ziemię, klęczeć, modlić się z wyciągnię-
tymi rękami, jeść gorzką trawę… Uczy się przez to prymatu ducha nad ciałem i jest 
znakiem dla obserwatorów, że sprawy ciała mają pomagać żyć, a nie rządzić ży-
ciem. 
 
* Umocnienie więzi z Kościołem. Niepokalana kilka razy poleciła Bernadetcie 
przekazanie życzenia kapłanom, by zbudowali przy grocie massabielskiej mały 
kościółek i by odbywały się tu procesje, modlitwy i śpiewy… W kościele człowiek 
umacnia więź z Kościołem. 
 
Maryja wskazuje ponadto źródełko w pobliżu groty, z którego każe Bernadetcie 
napić się wody. Odtąd Lourdes staje się miejscem udzielania wielu łask duchowych 
i fizycznych, miejscem znaków, zwłaszcza uzdrowień przekraczających prawa    
natury.             

 - W szkole przez radiowęzeł podano taki komunikat: Ucznio-
wie proszeni są o zapisywanie  
się na listę do pani stomatolog, która jest powieszona na 
drzwiach u dyrektora. 
    *** 
- Na lekcji religii ksiądz prowadził katechezę na temat nieba. 

Czy chcecie dzieci pójść do nieba. Wszystkie dzieci podniosły ręce oprócz jed-
nego ucznia.  
- dlaczego ty nie chcesz iść do nieba– zapytał ksiądz.  
- ponieważ mama kazała mi po szkole wracać do domu. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Jezus, ukazawszy się Jedenastu, 
powiedział do nich: "Idźcie na cały świat 
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworze-
niu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bę-
dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 
potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć bę-
dą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe 
duchy będą wyrzucać, nowymi językami 
mówić będą; węże brać będą do rąk, i 
jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im 
szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a 
ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z 
nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i 
zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli 
i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan 
współdziałał z nimi i potwierdzał naukę 
znakami, które jej towarzyszyły.             
    (Mk 16, 15-20)
 Kiedy uważnie obserwujemy na-
sze życie doczesne, okazuje się, że jeste-
śmy bardzo ograniczeni i zniewoleni. 
Ograniczeni swoimi siłami, talentami, 
ilością pieniędzy w kieszeni, układami 
politycznymi, gospodarczymi, społecz-
nymi, na które nie mamy większego 
wpływu. Ograniczeni dziurą ozonową, 
zatrutym powietrzem, wodą. Ogranicze-
ni ilością przeżytych lat. Już nie wspo-
mnę o chorobach i kalectwach. A jednak 
w sercu człowieka jest wielka tęsknota 
do pełnej wolności. I oto dzisiejsza uro-
czystość mówi nam o świecie pełnej 
wolności. Spośród naszych ograniczeń 
Chrystus wychodzi i przechodzi w świat 
wolności. Syn Boga przychodząc na zie-
mię chciał nam powiedzieć coś więcej. 

Doczesność to nie tylko więzienie, cza-
sami bardzo ciasne, takie niewygodne 
jak wózek, na którym siedzi kaleki czło-
wiek, jak łóżko ciężko chorego człowie-
ka, który czeka, aby go ktoś obrócił. To 
są te straszne więzienne cele na ziemi. 
To także wielka szansa wykorzystania 
wszystkich ograniczeń do kształtowania 
własnego serca, do dojrzałości. To jest 
tak, jakbyśmy byli w bardzo ciasnej 
formie, w której kształtuje się nasze 
serce do pełni wolności. Chrześcijań-
stwo to radość nie tylko czekania na 
wolność, ale radość twórczego przeży-
wania każdego dnia. Podziękujmy dziś 
Chrystusowi zarówno za to, że otworzył 
przed nami drogę do świata prawdziwej 
wolności, jak i za  to, że możemy razem 
z Nim przyjąć     te wszystkie ograni-
czenia wiedząc,      że kształtują one 
nasze serce.                        
 Ks. Edward Staniek 
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Poniedziałek          14 maja  1. Śp. Helena Zadorożna – od córki Jadwigi 

z rodziną, rodzin Zadorożny i Pypeć;     

2. Śp. Stanisław Węgrzyn; 

3. Śp. Stanisław Michałek 

18.00 

Wtorek                15 maja   18.00 1. Śp. Stanisław Węgrzyn 

2. Śp. Zofia Podkalicka – od Córki z rodziną 

Środa                   16 maja 18.00 Śp. Stanisław  Michałek  

Czwartek             17 maja 18.00 1. Śp. Stanisław Węgrzyn;     

2. Śp. Stanisław Michałek 

3. Za Parafian 

Piątek                  18 maja 18.00 Śp. Stanisław Michałek  

 Sobota                19 maja 18.00 1. Śp. Stanisław Michałek 

2. Śp. Stanisław Węgrzyn 

3. Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita i 

Andrzej Warchol 

Niedziela            20 maja   8.30 1. Śp. Michał Stareńki, Maria, Anastazja, 

Roman 

2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo dla Stefanii w 80-te urodziny 

12.30 I Komunia św. 

ORELEC 

Środa                   16 maja 19.00 Śp. Stanisław Węgrzyn 

Piątek                  18 maja 19.00 1. Śp. Stanisław Węgrzyn 

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Katarzyny w 96-te urodziny 

Niedziela            20 maja 7.00 Śp. Stanisław Węgrzyn  

11.00 Śp. Kazimiera Wajda  

SOLINA  

Wtorek               15 maja         19.00 Śp. Stanisław Michałek  

Niedziela            20 maja 9.45 Śp. Stanisław Michałek  

Ogłoszenia Duszpasterskie - Wniebowstąpienie Pańskie 13.05.2018 r. 
1. Dzisiaj jest Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, a w przyszłą niedzielę 
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – tego dnia dzieci klasy III na Mszy Świętej 
o godz. 12.30, przyjmą po raz pierwszy Najświętszy Sakrament. 
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. a w        
niedziele będziemy odmawiać Litanię Loretańską po Mszach św. o godzinach:            
 9.45, 11.00 i 12.30. 
3. Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego odmawiana jest w       
czasie nabożeństwa majowego. 
4. Spowiedź dzieci komunijnych i rodzin będzie w sobotę o godz. 10.00. 
5. Zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00. 
      Bóbrka 

*O przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało proszę w tym roku następujące osoby:      

1) obok domu Pani Felicji Smolińskiej Państwo Tkacz, Puchała, Sawinda, Minda, 

Orłowscy, Klimek.   

2) przy kapliczce - Młodzież 

3) obok domu Pani Jadwigi Baran – mieszkańcy Soliny 

4) przy kościele – mieszkańcy Soliny-Jawor 

      Orelec 

*Rada Parafialna prosi o składanie ofiar na sprzątanie kościoła. 
*O przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało proszę w tym roku Rodziny:                            
1) obok domu P. Weroniki Dobrowolskiej – P. Katarzyny Dobrowolskiej,             
Bogusławy Wojtanowskiej, Władysławy Węgrzyn i Tomasza Macha; 
2) obok rzeźby Tołhaja – P. Marty Sopata, Marzeny Szczepka, Grażyny Owoc i 

Doroty Owoc 

3) przy starym kościele – P. Grażyny Owoc, Józefy Owoc, Moniki Solarskiej i 

Zdzisławy Dyl 

4) przy nowym kościele – P. Henryki Pasek, Aliny Fedorowicz, Wiesławy            

Fedorowicz i Danuty Koza. 

              Solina 

*Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na prace w kościele. Zachęcamy do na-
bywania cegiełek, które są i ofiarą i pamiątką. 
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie 
kościoła na przyszłą niedzielę prosimy Rodzinę Pani Bogusławy Borys. 
 

W tym tygodniu w liturgii: 
-w środę św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski,  
-w sobotę święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów 


