RADY ŚW. OJCA PIO NA WIELKI POST
1. Zadbaj o to, by być cierpliwym " Trzeba, abyście znienawidziły wasze wady,
ale czyńcie to z umiarkowaną nienawiścią". Zachowaj dobrze wypisane w duszy to,
co mówi Boski Mistrz: w cierpliwości posiądziemy naszą duszę".
2. Nie skupiaj się na twoim grzechu: "Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty. Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Boga"
3. Myśl o innych. Dbaj o to, by na ich twarzach pojawiał się uśmiech". Niech
twoje pojawienie się gdziekolwiek będzie zawsze tak taktowne i delikatne, jakby
było uśmiechem Boga".
4. Skup się na tym, co myślisz o swoich celach i pragnieniach. "Twój wysiłek i
twa uwaga niech zawsze będą zwrócone na to, abyś miała właściwą intencję. Powinnaś ją mieć w pracy i w walce zawsze mężnej z podstępami złego ducha".
5. Pamiętaj, że Jezus towarzyszy Ci cały czas. "Niech cię nie przerażają liczne
zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze jest z tobą, będzie walczył
razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i została pokonana"."Nie zdawaj się
nigdy na siebie samą. Wszelką ufność pokładaj tylko w samym Bogu".
6. Nie zapominaj o Bożym miłosierdziu "Przerażająca jest sprawiedliwość Boża.
Ale nie zapominajmy, że również Jego miłosierdzie jest nieskończone".
7. Nie trać nadziei, gdy jest Ci trudno "Nie osiąga się zbawienia bez przejścia
przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem. Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która nazywa się Tabor".
8. Módl się, Pan Bóg zawsze Cię wysłucha "Módl się i ufaj! Nie denerwuj się!
Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny i wysłucha twoją modlitwę".
9. I to modlitwa jest najlepszym sposobem na pocieszenie "Najlepszym pocieszeniem ducha jest umocnienie pochodzące z modlitwy".
10. Na wszystko spoglądaj z miłością "Gardź pokusami, a utrapienia obejmuj z
miłością. Nie, nie, moja córko, pozwól wiać wiatrowi i nie myśl, że szelest liści jest
zgrzytem broni".

„Wolność człowieka i prawo
Boże spotykają się i są powołane,
aby się wzajemnie przenikać,
czego wyrazem jest dobrowolne
posłuszeństwo człowieka wobec
Boga oraz bezinteresowna dobroć
Boga wobec człowieka”.
Veritatis splendor św. Jan Paweł II.

Sł. Boży Kardynał Stefan Wyszyński
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i
Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy
się odmienił, a Jego odzienie stało się
lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz.
Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego
odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze
snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów, stojących przy Nim. Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: "Mistrzu,
dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla
Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to
mówił, pojawił się obłok i osłonił ich;
zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku
odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" W chwili gdy
odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i
w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli (Łk 9, 28b-36)
Jezus nie gwarantuje długiego
pobytu na górze Tabor. Może nas zaprowadzić bardzo wysoko, gdzie nie odczuwa się ciężaru życia codziennego czy
podarować nam chwile szczęśliwości,
światła. Potem jednak może wezwać nas
do czuwania z Nim w czasie trudności.
Gdy wszystko się wali i wszystkiego brakuje. Kiedy dopada nas zniechęcenie,
poczucie bezowocności naszego życia i
tego, co robimy. Chodzi o to, by w takich trudnych momentach ufnie powierzyć się Jezusowi. Sługa Boży ks. Dolindo Ruotolo (1882–1970) zawarł w swoich zapiskach duchowych pouczenia,

które Pan Jezus skierował do każdego z
nas: „Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie Mnie troskę o wasze
sprawy, a wszystko się uspokoi Zaprawdę mówię wam, że każdy akt prawdziwego, głębokiego i całkowitego zawierzenia Mnie wywołuje pożądany przez
was efekt i rozwiązuje trudne sytuacje.
Zawierzenie to jest zamiana niepokoju
na modlitwę. Zawierzenie oznacza spokojne zamknięcie oczu duszy, odwrócenie myśli od udręki i oddanie się Mnie
tak, bym jedynie Ja działał, mówiąc Mi:
Jezu, Ty się tym zajmij”. „Panie, dobrze,
że tu jesteśmy” – każdy z nas może
powtórzyć te słowa uczestnicząc w
przemianie Chrystusa. W przemianie,
która dokonuje się w czasie każdej Mszy
św. na ołtarzu. Przemianie, która powinna – mocą Eucharystii – dokonywać się
w naszym sercu każdego dnia.
ks. Leszek Smoliński

Poniedziałek
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Wtorek

19 marca
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Środa
Czwartek
Piątek
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22 marca
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16.00
16.00

Sobota

23 marca

16.00

Niedziela

24 marca

8.30
12.30

BÓBRKA
1. Śp. Tadeusz Skotnicki – od Adeli i Kazimierza Chotloś
2. Za Parafian
Śp. Józef, Michał, Justyna Kusz, Jowita i
Andrzej Warchol
1. Śp. Agnieszka; 2. Śp. Tadeusz Brańka
1. Śp. Agnieszka; 2. Śp. Tadeusz Brańka
1. Śp. Agnieszka
2. Śp.Antoni, Maria, Stefania, Jan, Władysław Ryłów, Katarzyna, Antoni Kusz
1. Śp. Agnieszka; 2. Śp. Tadeusz Brańka;
3. Śp. Józef Kusz- rocznica śmierci
1. Śp. Emilia Kurek – 4 rocznica śmierci
2. Śp. Tadeusz Brańka
Śp. Agata i Tomasz Papierniak
ORELEC
1. Śp. Edward i Józef Dyl
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Józefy

Wtorek

19 marca

17.30

Środa
Piątek
Niedziela

20 marca
22 marca
24 marca

17.30
17.30
7.00

Śp. Zofia i Antoni Dobrowolscy
Śp. Tadeusz Skotnicki – od swatowej Stasi
Śp. Elżbieta Gatner – od Mateusza z
Rodziną

11.00

O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla
Edwarda i Jadwigi

Piątek
Niedziela

22 marca
24 marca

17.30
9.45

SOLINA
Śp. Tadeusz Brańka
1. Śp. Kazimierz Paprocki – od koleżanek i
kolegów syna Szczepana
2. Śp. Agnieszka

MODLITWA ODPUSTU NA WIELKI POST: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu,
upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę
Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i
miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem
przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i
myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje
usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje”
(Ps. 22, 17).

Ogłoszenia Duszpasterskie– II Niedziela Wielkiego Postu17.03.2019 r.
1. Msze św. w Bóbrce w dni powszednie są odprawiane w kaplicy domowej (w
piątek i w sobotę w kościele).
2. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz. 16.00,
w Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po Mszy św.
o godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z kazaniem pasyjnym
w niedziele o godz. 15.00. Za udział w nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. We wtorek przypada Uroczystość św. Józefa – odpust w Orelcu. Msze św. o
godz. 16.00 w Bóbrce i o godz. 17.30 w Orelcu.
4. W piątek o 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy.
5. W sobotę spotkanie o godz. 10.00 ministrantów a o godz. 12.00 spotkanie scholi
w domu parafialnym.
6. Za tydzień po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na operację serca
2-letniego Juliana Świdurskiego z Sanoka – koszt operacji 1mln 700 tys. zł.
7. Można nabyć Baranki wielkanocne i Paschaliki. Cena to ofiara na Caritas – 6 i 7
zł. Caritas podaje informację o możliwości bezpłatnego wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego – szczegóły w gablocie i na ulotkach na stoliku.
8. Mamy możliwości przekazania 1% podatku na leczenie Witolda Fedorowicza.
9. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę parafialną w dniach: 26-27
kwietnia do Krakowa, Częstochowy, Gidel i Jędrzejowa. Koszt 250 zł. Wymagane
dane to nr pesel i telefon. Szczegółowe informacje w zakrystii i na parafialnej
stronie internetowej pod nazwą PIELGRZYMKA (kwiecień 2019).
Bóbrka
*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Dzisiaj radni parafialni odwiedzą nasze rodziny i będą zbierać ofiary na prace przy
kościele. Jeżeli do kogoś radni nie dotrą – proszę o złożenie ofiary w kopercie.
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
Orelec
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku.
*W sobotę spotkanie scholi dziecięcej w świetlicy wiejskiej o godz. 14.00.
Solina
*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Od następnej niedzieli
kościół będzie przygotowywała Pani Wioletta Nawrocka. Wyjątkiem będzie przygotowywanie świątyni na święta. Nie będzie już wyznaczania Rodzin, natomiast
Rodziny raz na rok złożą ofiarę 150 zł a osoby samotne 70 zł. Można oczywiście
ustaloną kwotę złożyć w ratach.
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.

