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Kościół widzi w nabożeństwie do Serca Jezusowego
znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w
sercach ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na
grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością. Z miłości
Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki
sprzeniewierzył się Panu Bogu, swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować.
Dowodem tej niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem tej
największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie miłość dla rodzaju
ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty
święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we wszystkich swoich potrzebach.
Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość
ludzka na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana, mamy prawo
zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe jest przyjść nam z pomocą i nas
wybawić. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do
aktów pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się
temu Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także
świadomość i odpowiedzialność społeczną.

*Na lekcji polskiego
nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu dlaczego masz w
teście takie same błędy
jak Małgosia??
- Bo mamy takiego samego nauczyciela od języka polskiego.
*Na lekcji polskiego:
- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy
wielkich liter?
- Gdy mamy słaby wzrok!
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie
Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na
to faryzeusze mówili do Niego: "Patrz,
czemu oni czynią w szabat to, czego nie
wolno?" On im odpowiedział: "Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid,
kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł
głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł
do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które
tylko kapłanom jeść wolno; i dał również
swoim towarzyszom". I dodał: "To szabat został ustanowiony dla człowieka, a
nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn
Człowieczy jest Panem także szabatu".
Wszedł znowu do synagogi. Był tam
człowiek, który miał uschniętą rękę. A
śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat,
żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: "Podnieś się na
środek!" A do nich powiedział: "Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy
coś złego? Życie uratować czy zabić?"
Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na
nich dokoła z gniewem, zasmucony z
powodu zatwardziałości ich serc, rzekł
do człowieka: "Wyciągnij rękę!" Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami
Heroda zaraz się naradzali przeciwko
Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.
(Mk 2, 23 – 3, 6)
Jakże wielu współczesnych ludzi
uznało się za panów szabatu. Jak wielu,

w imię źle rozumianego oświadczenia
Jezusa: "To szabat został ustanowiony
dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu", doszło do wniosku, że mogą decydować o dekalogu. Mogą go zachowywać i mogą go zmieniać. Tu tkwi początek dramatu każdego człowieka.
Niewłaściwa interpretacja jednego z
przykazań dekalogu prowadzi do zakwestionowania wszystkich pozostałych. Jego bowiem przyjęcie zależy od
wiary w autorytet Prawodawcy. Cały
wysiłek mądrych ludzi winien zmierzać
w tym kierunku, by przekonać możliwie
wielu, iż dekalog został ustanowiony
"dla człowieka", dla jego dobra. Wspólny trud nad jego realizacj± wydałby
piękne owoce. Zło natomiast zmierza w
kierunku odwrotnym, chce wmówić w
człowieka, że on jest panem dekalogu i
może go odrzucić lub zmienić jego
wskazania. Taktyka jest bardzo skuteczna. Człowiek odrzucając dekalog, staje
się niewolnikiem zła. Ks. Edward Staniek

Poniedziałek

4 czerwca

18.00

BÓBRKA
1. Śp. Jan
2. Śp. Marianna Frąc
3. Śp. Helena Zadorożna - od współpracowników córki Jadwigi z Firmy GTM Bukowscy
1. Śp. Marianna Frąc
2. Śp. Helena Zadorożna – od uczestników pogrzebu

Wtorek

5 czerwca

18.00

Środa

6 czerwca

18.00

1. Śp. Zofia Podkalicka - od Pracowników
Hotelu „Solina”
2. O Boże błogosławieństwo dla ks. Józefa w
dniu urodzin

Czwartek

7 czerwca

18.00

1. Śp. Marianna Frąc
2. O błogosławieństwo Boże dla pewnej Rodziny

Piątek
8 czerwca
Ur. Najświętszego Serca
Pana Jezusa

17.30

1. Za Parafian
2. Śp. Józefa Duk – 1 rocznica śmierci
3. Śp. Bronisław Dobrowolski

Sobota

15.00

O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w dniu
chrztu

18.00

1. Śp. Helena Zadorożna - od Żywego Różańca z Bóbrki
2. Za Parafian

8.30

Śp. Zofia Podkalicka – od uczestników
pogrzebu
Śp. Marianna Frąc

Niedziela

9 czerwca

10 czerwca

12.30

Środa
Piątek
Niedziela

6 czerwca
8 czerwca
10 czerwca

19.00
19.00
7.00
11.00

Niedziela

10 czerwca

9.45

ORELEC
Śp. Marianna Frąc
Śp. Marianna Frąc
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w 25-tą
rocznicę ślubu i Dariusza i Doroty Nawrockich
1. Dziękczynno-błagalna w 40-tą rocznicę ślubu Krystyny i Leona
2. Dziękczynna w 84 urodziny Marii i 14 Oli
SOLINA
Śp. Tadeusz Barzycki

Ogłoszenia Duszpasterskie IX Niedziela zwykła 3.06.2018 r.
1. W czasie oktawy Bożego Ciała po Mszy św. w Bóbrce jest nabożeństwo eucharystyczne z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
2. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – po Mszy św. nabożeństwo eucharystyczne z modlitwą o powołania. Tego dnia zakończenie oktawy Bożego Ciała.
3. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust parafialny. Kazania odpustowe będzie mówił ks. Marek Ostapiszyn SAC. Główna Msza św. w
Bóbrce o godz. 17.30. W Orelcu będzie Msza św. o godz. 8.00. Zapraszamy do wspólnego świętowania i dziękczynienia Sercu Pana Jezusa za błogosławieństwo. Tego dnia
post nie obowiązuje.
4. W piątek 8 czerwca dzieci i młodzież wyjeżdżają na Konkurs Apostoła do Ołtarzewa. Wyjazd z parkingu przy sklepie w Bóbrce o godz. 5.00 a z parkingu przy świetlicy
w Orelcu o godz. 5.05 (dla dzieci z Orelca i Uherzec).
5. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
6. W czerwcu codziennie przed Najświętszym Sakramentem będziemy odmawiać
Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa w dni powszednie po Mszy św. a w
niedziele po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.
7. Z racji odpustu nie będzie piątkowej adoracji .
8. Dzisiaj modlą się z nami Pallotyni z WSD w Ołtarzewie. Po Mszach św. klerycy
będą zbierać ofiary na Pallotyńskie Seminarium.
ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Michał Roztocki z parafii Uherce Mineralne i Joanna Godzisława Czerwińska z naszej
parafii. Zapowiedź III. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Intencje modlitewne na czerwiec:
*aby media sprzyjały solidarności i poszanowaniu człowieka w jego odmienności.
*Diecezjalna intencja różańcowa: o mądrość i roztropność dla dzieci i młodzieży.
Bóbrka
Dziękuję za ofiary na tabernakulum od Rodziców dzieci klasy IV 650 zł i od Rodziny z
naszej Parafii 180 zł.
Orelec
*O wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza prosimy Rodziny Państwa: Leona
Dobrowolskiego, Ryszarda Dobrowolskiego, Zygmunta Tkacza i Elżbiety Kluz.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię oraz za wykoszenie
trawy wokół kościoła p. Bogusławie Mysiów. O przygotowanie kościoła na przyszłą
niedzielę prosimy Rodzinę Pani Krystyny Lewandowskiej.
*Dziękuję Panu Henrykowi Sypule za wykonane prace przy ogrodzeniu i murze
kościelnym.

