PLAN KOLĘDY 7 - 13 STYCZNIA 2019 ROKU
PONIEDZIAŁEK 7. 01 – godz. 15.30
Solina - Jawor- dwóch księży - od góry i od dołu
Solina Góra- jeden ksiądz - od Pani Bieszczad do Pana Wiesława
Sypuły 29
WTOREK 8.01 – godz. 15.30
Zabrodzie – dwóch księży - od dołu i od góry
Bóbrka- jeden ksiądz - od P. Warchoł, Kiełbasa, Hołubowscy, dalej od P. Michała
Orłowskiego 54 do P. Drozdowskich 68
ŚRODA 9.01 – godz. 15.30
Solina - Górne Osiedle- dwóch księży – od góry i od dołu
Bóbrka – jeden ksiądz od P. Rafała Zamojskiego 162 do P. Piotra Derenia 84 a
CZWARTEK 10.01 – godz. 15.30
Solina - Osiedle Eksploatacyjne- dwóch księży - od góry i od dołu
Bóbrka – jeden ksiądz od P. Tkaczów 1 do P. Tarnawskich 13
PIĄTEK 11.01 – godz. 15.30
Bóbrka
Jeden ksiądz - od p. Grzegorza Derenia 15 do p. Czyrkiewiczów 26a
drugi ksiądz - od P. Władysława i Stanisławy Kusz 39 do P. - Kaliniewiczów 81 a
trzeci ksiądz - od P. Zofii Daszkiewicz 70 do P. Gągorowskich 76
SOBOTA 12. 01 – godz. 9.00
Orelec
Jeden ksiądz - od P. Sadowskich 1a do P. Piszczek 26
drugi ksiądz - od P. Borek 8a do P. Szewczyk 32
trzeci ksiądz - od P. Solarskich 60 do P. Mamrowicz 27 i od P. Sopata 43B do P.
Orłowskich 81.
PONIEDZIAŁEK 14. 01 – godz. 15.30
Jeden ksiądz - „Wierchy”, dalej od P. Bogdana Jakiel do P. Marii Kołtun 36;
drugi ksiądz - od P. Sajnóg 75b do P. Kazimierza Owoca 63a;
trzeci ksiądz - od P. Michalika 65 do P. Leona Dobrowolskiego 44.

Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy
złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach Jej
cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu.
Wydaje:
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
KSIĘŻA PALLOTYNI– PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA
38-623 Uherce Mineralne, Bóbrka 57, tel: 795 528 788
Adres mailowy: www.parafia-bobrka.pl
EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli
do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził
się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał
więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma
się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak
napisał prorok: A ty, Betlejem, ziemio
Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z
ciebie wyjdzie władca, który będzie
pasterzem ludu mego, Izraela”. Wtedy
Herod przywołał potajemnie Mędrców
i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je
znajdziecie, donieście mi, abym i ja
mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni
zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na
Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła
i zatrzymała się nad miejscem, gdzie
było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i
zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofia-

rowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby
nie wracali do Heroda, inną drogą
udali się do ojczyzny.
(Mt 2,1-12)
Mędrcy? Magowie? Królowie?
Spór o ich istnienie i liczbę; to detale.
Istotą jest pytanie o odwagę: Czy stać
nas na to, by tak jak oni pragnąć widzieć szerzej i wyruszyć w drogę? A
może jesteśmy jak Herod skoncentrowani na sobie i nie dostrzegamy dziejących się obok ważnych spraw, które
wydają się nam zbyt małe i liche, by
stać się przedmiotem naszego zainteresowania? No chyba że zagrażają tak
ciężko wypracowanemu przez nas obrazowi świata... Bóg objawia się tym,
którzy mają w sobie pasję poszukiwania Go, którzy potrafią zostawić siebie
i być darem dla innych.
O. Cezary Binkiewicz OP

BÓBRKA
1. Śp. Helena Mędoń
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Katarzyny Dobrowolskiej

Poniedziałek

7 stycznia

7.00

Wtorek

8 stycznia

7.00

Śp. Helena Mędoń

Środa

9 stycznia

7.00

Czwartek

10 stycznia

7.00

1. Śp. Helena Mędoń
2. Śp. Michał Szałaj – od rodzin Sawindów
i Puchałów
Śp. Helena Mędoń

Piątek

11 stycznia

7.00

Sobota

12 stycznia

7.00

13 stycznia

8.30

1. Śp. Helena Mędoń
2. Za Parafian
1. Śp. Helena Mędoń
2. Śp. Michał Szałaj – od Rodziny
Klucznik
Śp. Helena Mędoń

12.30

Śp. Józef Podgórski

Niedziela

Niedziela

Niedziela

13 stycznia

13 stycznia

7.00
11.00

9.45

ORELEC
Śp. Bazyli i Katarzyna Kuncio
1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Państwa Małgorzaty i Janusza w 25-tą rocznicę ślubu
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Katarzyny Podgórskiej w dniu urodzin

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela - Objawienie Pańskie 6.01.2019 r.

1. Jutro rozpoczynamy wizytę duszpasterską – kolędę. Porządek poniżej.
2. Msze św. w dni powszednie w czasie kolędy będą odprawiane tylko w Bóbrce o
godz. 7.00.
3. W piątek nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy.
4. W sobotę nie ma zbiórki ministrantów.
5. Następna niedziela to Niedziela chrztu Pańskiego. Kończy ona okres Narodzenia
Pańskiego.
6. Dzisiaj na każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła. Taca z 6 I przeznaczona jest na misje i WSD Przemyśl. Taca remontowa będzie zbierana 13
stycznia.
Bóbrka
*W Uroczystość Trzech Króli o godz. 15.00 Rada Sołecka zaprasza na spotkanie
opłatkowe do świetlicy wiejskiej.
Orelec
*Koło Gospodyń Wiejskich w Orelcu zaprasza wszystkich mieszkańców na
Wieczór Kolęd – 13 stycznia o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej. W programie
występ dzieci i młodzieży szkolnej, wspólne kolędowanie przy ciastku, kawie i
herbacie.
Solina
*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie
kościoła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pani Marii Świder.
Niech radość Bożego narodzenia trwa w nas i gromadzi przy stole
Bożego słowa i stole Ciała Pańskiego w każdą niedzielę.

SOLINA
Śp. Maria Wojewódka

Kolęda to przede wszystkim wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników. Niektórzy sądzą, że
najważniejszym elementem wizyty powinna być rozmowa księdza
z przyjmującymi go parafianami. Innym wydaje się, że kolęda to jakaś kościelna
wizytacja, kontrola. Tymczasem wizyta duszpasterska jest przede wszystkim spotkaniem modlitewnym. Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na nowy rok
i wspólnie z nią się pomodlić. W Kościele wizyta duszpasterska to nie tylko błogosławieństwo, ale spotkanie kapłana z parafianami. Wielu ludzi po prostu krępuje
się „zawracać księdzu głowę swoimi sprawami". Jest też wielu ludzi samotnych,
chorych, dla których wizyta księdza jest wielkim wydarzeniem, czekają na nią cały
rok.

Czego szukacie?… Pozwólcie, że
jeszcze raz zapytam: czego szukacie?
Albo lepiej – kogo szukacie?…
Odpowiedź może być tylko jedna:
szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa
Chrystusa, który jednak wychodzi
pierwszy na poszukiwanie was… Nie
sądźcie nigdy, że w Jego oczach
jesteście nieznajomymi, niczym puste
liczby tworzące anonimowy tłum.
Chrystus ceni każdego z was, każdego
osobiście zna i gorąco kocha.
św. Jan Paweł II

Nauczycielka w szkole pyta
dzieci:
-Jakie mamy święto na literę J ?
-Nie wiemy!
-Jeden odpust. A jakie mamy
święto na literę D ?
-Nie wiemy!
-Drugi Odpust. A jakie jest święto
na literę T?
-Trzeci odpust!!!
- Nie... Trzech Króli

