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Życzenia dla Dzieci ale i dla Każdego z nas:
„Obyście zawsze kochały Pana Jezusa, ufały Mu, trwały z
Nim w przyjaźni. Niech On was prowadzi i błogosławi wam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus naszym żciem„

(Papież Franciszek)

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

Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów
moich. A nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem. Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam. Nie tak jak daje
świat, Ja wam daję. Niech się nie
trwoży serce wasze ani się nie lęka.
Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi,
abyście uwierzyli, gdy się to stanie".
(J 14, 23-29)
Słowa „nie bójcie się” występują
w Ewangelii często, a w programie
wychowawczym Mistrza z Nazaretu
cnota odwagi zajmuje poczesne miejsce. Jezus chciał wychować ludzi gotowych do dawania świadectwa nawet
w obliczu śmierci, a tego bez odwagi
osiągnąć nie można. Chrześcijańska
odwaga oparta jest na wierze, i jej
wielkość jest proporcjonalna do mocy
wiary. Odwaga jest łaską, jakiej Bóg

udziela dojrzałemu chrześcijaninowi.
Stanowi ona integralną część łaski sakramentu bierzmowania, jest zawarta
w sakramencie namaszczenia chorych,
gdzie występuje w formie wytrwałości
w cierpieniu, w sakramencie małżeństwa, pomagając w braniu odpowiedzialności za zbawienie współmałżonka
i dzieci, oraz w sakramencie kapłaństwa, które jest wprost nastawione na
prowadzenie innych w stronę ewangelicznego szczytu i na walkę ze złem
istniejącym w świecie. Odwaga należy
dziś
do
zapomnianych
wartości
w chrześcijańskim świecie. Niewielu
ludzi o nią zabiega, niewielu o nią prosi
Boga. Rzadko kiedy mówi się
o odwadze, a jeszcze rzadziej przedstawia zgubne skutki tchórzostwa, lęku, bojaźni. Uzdrowienie sytuacji wymaga dowartościowania odwagi tak
w życiu indywidualnym każdego z nas,
jak i w życiu społecznym.

Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
18.00 1. Śp. Helena
2. Śp. Jacek Lechowski
3. O Boże błogosławieństwo dla Zofii z
okazji imienin

Poniedziałek

27 maja

Wtorek

28 maja

18.00

1. Śp. Helena
2. Śp. Jacek Lechowski

Środa

29 maja

18.00

1. Śp. Helena
2. Śp. Jacek Lechowski

Czwartek

30 maja

18.00

1. Śp. Helena
2. Śp. Jacek Lechowski

Piątek
Sobota

31 maja
1 czerwca

18.00
18.00

Śp. Jacek Lechowski
1. Śp. Jacek Lechowski
2. W intencji Marii Pawela o szczęśliwą
śmierć i odpuszczenie wszystkich
grzechów

Niedziela

2 czerwca

8.30
12.30

Za zmarłych z Rodzin Ulan i Mielniczek
O Boże błogosławieństwo dla Dzieci i
Rodzin w I rocznicę I Komunii św.

Środa

29 maja

Piątek

31maja

Niedziela

Wtorek
Niedziela

2 czerwca

28 maja
2 czerwca

ORELEC
19.00
Śp. Antonina Podgórska – od córki
Łucji i Ryszarda Walczaków
19.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo
dla Anieli Dobrowolskiej z okazji
imienin
2. Śp. Zygmunt Dobrowolski – od
chrzestnej Aliny z rodziną
7.00

1. Śp. Bronisław Dobrowolski
2. Śp. Jacek Lechowski

11.00

O Boże błogosławieństwo w 1 rocznicę
urodzin Alicji

SOLINA
19.00 O zdrowie dla Artura
9.45
Za cierpiących w czyśćcu
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1. Od jutra dzieci pierwszokomunijne będą przeżywały Biały Tydzień według
porządku:
- poniedziałek: Msza Święta z poświęceniem prezentów (medaliki, Biblie, książeczki...),
- wtorek: pielgrzymka do Sandomierza - wyjazd o godz. 5.30 z parkingu przy kościele.
- środa: zawierzenie się św. Józefowi,
- czwartek: dzień modlitwy za dziadków i babcie,
- piątek: zawierzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa z rozdaniem książeczek Ipiątkowych
- sobota: oddanie Matce Bożej – nabożeństwo o godz. 17.30.
2. Od poniedziałku do środy przypadają dni modlitw o urodzaje – zapraszamy do
udziału w Liturgii Mszy świętych i nabożeństwach majowych.
3. We wtorek zapraszam na Mszę św. i spotkanie kandydatów do bierzmowania z
klas 8 i III.
4. W piątek o godz. 17.15 spowiedź dzieci „rocznicowych”.
5. W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
6. W piątek zapraszamy na godz. 20.00 na adorację Najświętszego Sakramentu.
7. W sobotę przypada I sobota miesiąca - o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a
po nim Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a Msza św. z rozważaniem
tajemnicy Różańca.
8. Za tydzień w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 12.30 Dzieci z
klasy 4 będą dziękować za rok spotykania przyjmowania Pana Jezusa w Eucharystii.
9. 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.
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Justyna Warchoł panna z
naszej parafii i Bartłomiej Bielecki kawaler z parafii św. Michała Archanioła w
Miączynie. Zapowiedź III. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

Nauczyciel w szkole wyjaśnia pierwszakom:
- Jeśli ktoś z was będzie chciał mnie zapytać o coś, niech podniesie rękę.
Kasia podnosi rękę...
- Słucham Kasiu, o co chciałaś zapytać?
- O nic, proszę pana, ja tylko sprawdzam czy ten system poprawnie
funkcjonuje...

