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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

KRÓLESTWO BOŻE TO SPRAWIEDLIWOŚĆ,                         
RADOŚĆ I POKÓJ W DUCHU ŚWIĘTYM  

 Chrześcijaństwo rozwinęło nauczanie judaizmu na te-
mat królestwa Bożego i związało go z osobą i imieniem Jezusa 
Chrystusa. Zapowiadaną przez proroka Daniela interwencję 
Boga i jego Mesjasza , mającą unicestwić bunt grzechu i za-
prowadzić królowanie Boga, chrześcijanie uznali za spełnioną w swym Mistrzu. 
Według wiary chrześcijańskiej, Jezus nie tylko ogłosił bliskie nadejście królestwa 
Bożego, lecz także je zrealizował. Uczynił to w sposób zaskakujący dla swych 
współczesnych, nie przez działania polityczne czy patriotyczne powstanie, lecz 
duchowo. Odniósł do siebie starotestamentalne tytuły „Syna Człowieczego” i 
„Sługi” i rzeczywiście dokonał tego, co one zapowiadały: przez swe Misterium 
paschalne przyniósł zbawienie, wyzwalając ludzi spod władzy królestwa szatana .  

PANOWIE IDŹMY TĄ DROGĄ.  
TO TYLE NA OKOLICZNOŚĆ DNIA MĘŻCZYZNY :) 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Jezus mówił do tłumów: "Z króle-
stwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby 
ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, 
czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie 
kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Zie-
mia sama z siebie wydaje plon, najpierw 
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno 
w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz 
zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo". 
Mówił jeszcze: "Z czym porównamy 
królestwo Boże lub w jakiej przypowie-
ści je przedstawimy? Jest ono jak ziarn-
ko gorczycy; gdy się je wsiewa w zie-
mię, jest najmniejsze ze wszystkich na-
sion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i 
staje się większe od innych jarzyn; wy-
puszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki 
podniebne gnieżdżą się w jego cieniu". 
W wielu takich przypowieściach głosił 
im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez 
przypowieści nie przemawiał do nich. 
Osobno zaś objaśniał wszystko swoim 
uczniom.   (Mk 4, 26-34)
 Trzeba odczytać to podstawowe 
powołanie Kościoła w kilku aspektach. 
Najpierw osobistym. Serce każdego 
ochrzczonego człowieka jest Kościołem. 
Co w nim jest najważniejsze? Pielęgno-
wanie wielkich wartości ducha, ich do-
skonalenie i wzrost, czy też walka? Czy 
nasze serce jest spichlerzem dobrego 
chleba, którym można ugościć każdego, 
kto zapuka, czy też przypomina fortecę 
nastawioną na obronę, na odparcie każ-
dego, kto się zbliży? Trzeba też spojrzeć 
na małżeństwo i rodzinę, to taki miniatu-

rowy Kościół, wspólnota ludzkich serc. 
Czy w nim dwa serca obumierające dla 
egoizmu wydają kłos pełen pięknych 
serc młodego pokolenia? Czy też jest to 
wspólnota walki, oddzielająca się od 
innych wysokim murem i głębokim ro-
wem? Trzeba spojrzeć na parafię jako 
wspólnotę Eucharystyczną. Co w niej 
przeważa? Czy jest to dochodowe go-
spodarstwo samego Boga, wydające 
ludzi szlachetnych serc, głębokiej wia-
ry, żywej modlitwy, wielkiej miłości? 
Czy taki jest cel niedzielnych spotkań 
przy ołtarzu? Czy też jest to wspólnota 
wydająca ludzi gotowych do starć 
i siania niepokoju? Świat koniecznie 
chce sprowokować Kościół do walki. 
Kościół jest jednak gospodarstwem Pa-
na Boga, a nie Jego armią. Ma to być 
zawsze gospodarstwo wydające plon 
obfity.  Ks. Edward Staniek  
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 BÓBRKA 

Poniedziałek  18 czerwca  18.00 1. Śp. Marianna Frąc 

2. Śp. Helena Zadorożna  - od siostry Marii 

Hauzer z Rodziną   

Wtorek           19 czerwca  18.00 1. Śp. Marianna Frąc 

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

Andrzej Warchol 

Środa              20 czerwca 18.00 Śp. Marianna Frąc  

Czwartek        21 czerwca 18.00  Śp. Marianna Frąc  

Piątek             22 czerwca    8.15  Msza św. na zakończenie Roku szkolnego  

18.00 Śp. Helena Zadorożna – od Rodzin            

Rembiszów i Józefczyków  

16.00 Msza św. chrzcielna  Sobota            23 czerwca    

18.00 Śp.  Marianna Frąc  

21.00  

Niedziela      24 czerwca  8.30 1. Śp. Maria Berechowska, Roman,           

Anastazja i Michał 

2. Śp. Maria i Michał Jakim  

12.30 Śp. Marianna Frąc  

ORELEC 

Środa           20 czerwca 19.00  

Piątek          22 czerwca 19.00 Śp. Marianna Frąc  

Sobota         23 czerwca 15.00 Msza święta chrzecielna 

Niedziela     24 czerwca 7.00 1. Śp. Piotr  

2. O Boże błogosławieństwo dla Julii w 1 

urodziny i Rodziców 

11.00 Śp. Wanda i Roman Kluz  

SOLINA  

9.45 Śp. Jan, Aniela i Józef Gładysz  Niedziela    24 czerwca  

19.00 Za Parafian  

Ogłoszenia Duszpasterskie XI Niedziela zwykła  17.06.2018 r. 
1. W Liturgii w tym tygodniu wspomnienie: 
*w czwartek św. Alojzego Gonzagi,  
*w niedzielę przypada w tym roku Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
2. W piątek przed Mszą św. o godz. 18.00  modlitwa przez wstawiennictwo św. 
Rity i św. Wincentego Pallottiego. 
3. W piątek zakończenie roku szkolnego – Msza św. w Bóbrce o godz. 8.15.         
Zapraszamy. 
4. W czerwcu codziennie przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy 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. 

5. Od 23 czerwca do 1 września w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz  od 24 

czerwca do 26 sierpnia w Solinie w niedziele o 19.00 będą odprawiane dodatko-

we Msze św. według formularza niedzielnego; 

6. Zapraszamy na piątkową adorację w domowej kaplicy od godz. 20.00 do godz. 
21.00. W lipcu i sierpniu adoracji nie będzie. 
7. W sobotę na godz. 15.00 zapraszamy ministrantów i scholę parafialną. Chcemy 
podziękować za rok służby w Kościele i radośnie przeżyć czas. Spotkanie zakoń-
czymy Eucharystią o 18.00. 
8. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii. 
                                                             Orelec 

* Rada Parafialna poszukuje chętną osobę do sprzątania kościoła w Orelcu. 
Jednocześnie informujemy, że jeśli nie zgłosi się taka osoba do końca roku, to w 
2019 roku powrócimy do sprzątania rodzinami wg kolejki. 

Solina 

* Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie 
kościoła na przyszłą niedzielę prosimy Rodzinę Pani Genowefy Karwowskiej. 
 

 * 29.06.2018 r. w Solinie będziemy przeżywać Uroczystość Odpustową 
świętych Piotra i Pawła. Msza św. o godz. 17.00 a następnie festyn. Pro-
simy aby dziś osoby związane z naszą wspólnotą zostały po Mszy św. w 
celu potwierdzenia możliwej pomocy w przeprowadzeniu festynu. Panie 
prosimy o upieczenie ciast, które należy przynieść w dniu odpustu      
pomiędzy godziną 12.00 a 15.00 na Plac Centrum Kulturalnego          
Solina -Zabrodzie (Plac Zabaw). Mamy nadzieje, że dochód pozwoli na 
całkowite spłacenie należności za wykonane prace w kościele.  

ZAPRASZAMY 


