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Życzenia dla Dzieci ale i dla Każdego z nas:
„Obyście zawsze kochały Pana Jezusa, ufały Mu, trwały z Nim w przyjaźni.
Miech On was prowadzi i błogosławi wam. W nas wszystkich niech odrodzi
przeżycia piękna tego pierwszego spotkania z Nim w Eucharystii. Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus naszym życiem.” (Papież Franciszek)
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Gdy jednak przyjdzie Paraklet,
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie,
bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze
wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz
znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie
otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie
i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest
moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego
weźmie i wam objawi." (J 15, 26-27; 16,12)
Gdyby postawić pytanie, gdzie
należy szukać głównego źródła nieszczęść na ziemi, wcześniej czy później
musielibyśmy stwierdzić, że jest nim
brak mądrości, a mówiąc prościej, ludzka głupota. Iluż to ludzi w dojrzałych
latach przyznaje, że w życiu popełnili
wiele błędów, których się wstydzić będą
aż do śmierci, i ze smutkiem pytają: dlaczego człowiek tak długo uczy się mądrości. Jest to jedna z największych tajemnic ludzkiej egzystencji. Grzech jest
zawsze niemądrym postępowaniem, ale
stanowi nieodłączny element na drodze
wiodącej do pełni dojrzałości. Tylko
nadzwyczajna łaska Boga może go wykluczyć z ludzkiego życia. Jego zagrożenie maleje, gdy człowiek doskonali swą
mądrość. Grzech bowiem na początku
jawi się przed nami jako kuszące dobro,
a dopiero w skutkach ujawnia swe praw-

dziwe oblicze. Ten zaś, kto go popełnia,
odkrywa, że został oszukany. Mądrość
przewiduje i dostrzega przyszłe owoce
każdej decyzji i każdego czynu. Wie, co
sieje i co będzie zbierać. Każdy chrześcijanin po bierzmowaniu dysponuje
darem mądrości. Jeśli potrafi doskonalić
nabytą przez doświadczenie cnotę mądrości i harmonizować ją z tym Bożym
darem, jego świadectwo będzie zawsze
promieniowało wartością najwyższą.
Nie musi wiele mówić, nie musi angażować się w głośne akcje, jego spojrzenie, postawa, czasem milczenie powiedzą więcej niż godzinne przemówienia
ludzi, którym brak mądrości. Mądrość
pochodząca od Boga waży słowa i ceni
milczenie, wie bowiem, że tego, co najcenniejsze nie przekazuje się innym
przez długie wykłady, lecz przez świadectwo. Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
1. Śp. Maria Pypeć – od Jadwigi z rodziną,
rodzin Zadorożny i Pypeć
2. Śp. Stanisław Węgrzyn

21 maja

18.00

Wtorek
Środa

22 maja
23 maja

18.00
18.00

Czwartek

24 maja

18.00

Piątek

25 maja

18.00

Sobota

26 maja

14.00
18.00

Msza ślubna
1. Śp. Stanisław Michałek
2. Śp. Stanisław Węgrzyn

Niedziela

27 maja

8.30

Śp. Stanisław Węgrzyn

12.30

Rocznica I Komunii św.

Poniedziałek

Śp. Stanisław Węgrzyn
1. Śp. Stanisław Michałek
2. Za Parafian
1. Śp. Stanisław Węgrzyn
2. Śp. Stanisław Michałek
1. Śp. Stanisław Michałek
2. Śp. Antoni Daszkiewicz (3 rocznica
śmierci) – od Żony

Środa

23 maja

19.00

ORELEC
Śp. Stanisław Węgrzyn

Piątek

25 maja

19.00

Śp. Stanisław Węgrzyn

Niedziela

27 maja

7.00

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej w 18 urodziny
2. Śp. Antoni Iwanicki

11.00

O Boże błogosławieństwo w dniu chrztu

19.00
9.45

SOLINA
Śp. Stanisław Michałek
Śp. Stanisław Michałek

Wtorek
Niedziela

22 maja
27 maja

Ogłoszenia Duszpasterskie Zesłanie Ducha Świętego 20.05.2018 r.
1. Jutro święto Matki Kościoła, we wtorek św. Rity, w czwartek Jezusa Chrystusa
Najwyższego Kapłana, za tydzień Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W naszej
parafii w czasie Mszy św. o godz. 12.30 dzieci klasy IV będą dziękować za rok
życia z Chrystusem Eucharystycznym.

2. Od jutra dzieci pierwszokomunijne będą przeżywały Biały Tydzień według
porządku:
-Poniedziałek: Msza Święta z poświęceniem prezentów (medaliki, Biblie,
książeczki…),
- Wtorek: dzień misyjny- dzieci złożą ofiary na pomoc misjom,
- Środa: zawierzenie się św. Józefowi,
- Czwartek: dzień modlitwy za dziadków i babcie,
- Piątek: zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z rozdaniem książeczek ,
- Sobota: pielgrzymka do Sandomierza. Wyjazd o godz. 6.00 z parkingu przy
kościele.
3. We wtorek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania – początek Msza św. o
18.00.
4. W czwartek na Mszę Świętą o 18.00 i spotkanie organizacyjne zapraszamy
dzieci obchodzące rocznicę I Komunii wraz z rodzicami.
5. W sobotę w Sanktuarium Matki Bożej w Polańczyku o godz. 10.00 będzie Msza
św. w intencji trzeźwości narodu. Zachęcamy do uczestniczenia.
6. 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.
7. Zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00.
ZAPOWIEDZI :Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Michał
Roztocki z parafii Uherce Mineralne i Joanna Godzisława Czerwińska z naszej parafii. Zapowiedź I. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Orelec
*Rada Parafialna prosi o składanie ofiar na sprzątanie kościoła.
*Zarząd Stowarzyszenia Orelec, zaprasza wszystkich członków Stowarzyszenia
oraz mieszkańców naszej wsi, na XI Walne Zebranie Stowarzyszenia Orelec w
niedzielę 27 maja o godz. 18.00 w budynku szkoły w Orelcu.
Solina
*Zachęcamy do nabywania cegiełek – ofiar na kościół.
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie
kościoła na przyszłą niedzielę prosimy Rodzinę Pani Kazimiery Rokosz.

Do księdza przychodzi rolnik i prosi:
-księże proboszczu może by mnie ksiądz zwolnił już z tej pokuty.
-jakiej pokuty? -pyta proboszcz.
-No tej, którą mi ksiądz zadał w czerwcu. Powiedział żebym odmawiał litanię do
Wszystkich Świętych. Odmawiam już miesiąc, a idą żniwa, potem wykopki, roboty
pełno wokół domu. Na nic nie mam czasu, nie wiem gdzie ręce włożyć, mało śpię a
do Wszystkich Świętych jeszcze cztery miesiące. Może by mnie już ksiądz zwolnił.

