JESTEM

ŚWIADKIEM

ZMARTWYCHWSTAŁEGO

Chrystus, poprzez spotkanie z kobietami przy grobie w Poranek Wielkanocny, wydaje swoim uczniom całą
serię różnych poleceń: idźcie i nauczajcie, idźcie i głoście,
idźcie i oznajmijcie, Ja was posyłam. Święty Łukasz opisuje reakcję apostołów na to polecenie przekazane przez
kobiety: „Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary”. Pierwsza lekcja, której uczy nas Poranek Wielkanocny, jest taka, że bez wiary wiadomość o Zmartwychwstaniu jest banalną kompozycją słowną, do której nie powinno
się przywiązywać większej wagi. Skąd ten brak wiary? Święty Łukasz przywołuje
doświadczenie dwóch uczniów idących do Emaus. Już na samym początku zauważa, iż pomimo tego, że Jezus dołączył do nich, oni Go nie poznali, gdyż „oczy ich
były niejako na uwięzi”. Przyczyna tej ślepoty zostaje wyjaśniona w pełnych rozczarowania słowach uczniów: „A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela”. Prywatne i indywidualne oczekiwania, które uczniowie mają wobec Jezusa, zaślepiają ich do tego stopnia, że nie potrafią rozpoznać stojącego o
krok od nich Zmartwychwstałego Mistrza. Dopiero błogosławieństwo i przełamanie chleba przez Jezusa otwiera oczy uczniów na prawdę o Zmartwychwstaniu.
Osiągnięcia techniczne współczesnego świata sprawiają, że wydarzenie Zmartwychwstania jest łatwo dostępne dla wszystkich ludzi. Jednak nie gwarantuje to
jeszcze właściwego odbioru wiadomości o Zmartwychwstaniu. Nadal spotykamy
ludzi, dla których Dobra Nowina to „czcza gadanina”, którzy swoimi oczekiwaniami wobec Jezusa blokują totalnie swój wzrok. Jak otworzyć oczy tym, którzy żyją
w zaślepieniu? Nie wystarczy samo rozpowiadanie czy przekazywanie wiadomości
o tym, że Pan nasz żyje. Należy to zrobić tak, aby w drugiej osobie, której przekazuję wiadomość o Zmartwychwstaniu, wzbudzić wiarę i otworzyć oczy na Chrystusa obecnego w Eucharystii. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy sam jestem człowiekiem wierzącym, gdy jestem świadkiem czerpiącym siły z Eucharystii. Papież
Paweł VI przypomina: „Człowiek naszych czasów chętniej słucha świadków aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”. Ks. dr
Krzysztof Marcjanowicz

„To orędzie, wypowiedziane przy pustym grobie, rozchodzi się na
cały świat i dociera do każdego zakątka ziemi; jest ono przesłaniem
nadziei dla wszystkich. Odkąd ukrzyżowany Nazarejczyk powstał z
martwych o świcie trzeciego dnia, ostatnie słowo nie należy już do
śmierci, lecz do życia! W zmartwychwstałym Panu Bóg objawił w pełni
swą miłość do całej ludzkości”.
św. Jan Pawel II , 1 IV 2002 r.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Pierwszego dnia po szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do
grobu i zobaczyła kamień odsunięty od
grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono.
Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu.
Biegli oni obydwaj razem,
lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył
pierwszy do grobu. A kiedy
się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie
wszedł do środka. Nadszedł
potem także Szymon Piotr,
idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę,
która była na Jego głowie, leżącą nie
razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do
wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i
uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma
powstać z martwych.
(J 20,1-9)
Święta wielkanocne są po to, abyśmy zapytali
siebie, czy będzie coś potem? Jaki jest Bóg? Czy jest życie wieczne? Czy będzie nasze zmartwychwstanie? Popatrzmy na Aposto-

łów Pana Jezusa. Po Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, poszli na cały świat, aby dawać o Nim świadectwo. Dawali
świadectwo o tym, że żył, nauczał, uzdrawiał. Że
umarł na krzyżu, powstał z martwych i
wstąpił do nieba. Że
zesłał na wierzących
Ducha Świętego. Gdyby w to nie wierzyli,
wówczas nie decydowaliby się na ten krok,
a tym bardziej na
śmierć męczeńską ze
względu na Jezusa.
Wierzyli i mieli w tej
kwestii pewność. Podobnie czyniło wielu innych ludzi – jeśli popatrzymy na historię Kościoła. A
zatem, czy to byli jacyś szaleńcy,
nawiedzeni. Z pewnością nie. A
zatem wiara w zmartwychwstanie dla wielu pokoleń była najważniejszą treścią życia, była po
prostu faktem. A czy dla nas
jest? Jeżeli tak, to podobnie jak
nasi poprzednicy na ziemi mamy
być świadkami zmartwychwstałego Pana.
Ks. Marcin Kołodziej

Poniedziałek

Wielkanocny
22 kwietnia

BÓBRKA
8.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Mai w 1 urodziny
12.30 1. Śp. Andrzej, Krystyna i Józef
Migielicz
2. Śp. Wojciech Dereń – 4 rocznica
śmierci

Wtorek
23 kwietnia
Uroczystość Św. Wojciecha
Środa
24 kwietnia
Czwartek
25 kwietnia

18.00

Piątek
Sobota
Niedziela
Bożego

18.00
18.00
8.30

Za Parafian
Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy

12.30

Śp. Maria i Jan Bandrowscy

26 kwietnia
27 kwietnia
Miłosierdzia
28 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny

18.00
18.00

O zdrowie dla Władysława i Anny
Drozdowskich
O zdrowie dla Artura
Śp. Antonina Podgórska – od
swatowej Adeli Podgórskiej

ORELEC
7.00
O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Leona Dobrowolskiego

11.00

Śp. Ignacy, Maria, Wiktoria, Elżbieta
Mamrowicz

Środa

24 kwietnia

19.00

O dary Ducha Świętego i pomoc w
egzaminach
maturalnych
dla
Agnieszki

Piątek
Niedziela
Bożego

26 kwietnia
Miłosierdzia
28 kwietnia

19.00
7.00

Śp. Zofia i Antoni Nawroccy
Śp. Piotr, Bronisława, Mieczysław,
Katarzyna i Franciszek
1. Śp. Stanisław Kołtun – od Żony z
Dziećmi
2. O Boże błogosławieństwo dla Wiktora w dniu chrztu i Jego Rodziców

11.00

Poniedziałek

Wielkanocny
22 kwietnia

Niedziela
Bożego

Miłosierdzia
28 kwietnia

SOLINA
9.45
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Bronisława w 55-tą rocznicę ślubu
9.45
O Boże bł. i łaski dla Renaty i Marka
w 20-tą rocznicę ślubu oraz błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie

Ogłoszenia Duszpasterskie – Wielkanoc 21.04.2019 r.
1. Jutro Poniedziałek wielkanocny. Msze św. będą odprawiane według porządku
niedzielnego.
2. Ponieważ jest Oktawa Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
3. Parafialna pielgrzymka wyrusza w piątek 26 kwietnia o godz. 5.00 z parkingu
przy szkole w Bóbrce i o godz. 5.05 z parkingu przy świetlicy wiejskiej w Orelcu.
4. Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 10.00 w Bóbrce.
5. Przez cały tydzień po mszy św. modlimy się Nowenną do Miłosierdzia Bożego.
6. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego zapraszamy na nabożeństwo o godz. 15.00 w
Bóbrce.
BÓBRKA
*Praktycznie zostały zakończone prace w prezbiterium. Pozostało jeszcze zamontować wieczne lampki, oświetlenie wokół figury Pana Jezusa i docelowo przy figurze Zbawiciela maja się znajdować wizerunki świętych Józefa Sebastiana Pelczara
biskupa i Wincentego Pallottiego – mile widziani fundatorzy tychże figur.
SOLINA
*Dziękuję Rodzinom za przygotowanie kościoła na dzisiejszą uroczystość.
Za zaangażowanie w przygotowanie Triduum Paschalnego i udział
w Liturgii dziękuję Księżom Marianowi, Mariuszowi, Wojciechowi, Radom
parafialnym, Pani Wioletcie Nawrockiej, panu Organiście Sławomirowi,
Scholi „młodszej” i „starszej”, Strażakom z Bóbrki i Orelca, Służbie Liturgicznej i Lektorom, wielu osobom, które na rożny sposób włączyły się
przygotowanie naszych świątyń na Święta Paschalne. Wszystkim Parafianom za wspólne przeżywanie najważniejszych tajemnic naszej wiary w
czasie Liturgii, nabożeństw, za uczestniczenie w adoracji.

- Ale masz wypasiony
zegarek!
- Złoty.
- Skąd masz?
- Wygrałem wyścig.
- Jaki wyścig?!
- Ja, dwóch ochroniarzy
z galerii handlowej i
dwóch policjantów z
patrolu.

Życzymy Parafianom i
Gościom, by w naszym życiu
zawsze zwyciężało życie nad
śmiercią, miłość nad
nienawiścią, wiara nad
zwątpieniem bo taki wzór daje
nam Jezus Zmartwychwstały a
Święta niech upłyną w pokoju, zdrowiu i
patrzmy z ufnością w przyszłość. Alleluja !
Chrystus Zmartwychwstał! Ufajmy Mu!

