NAJŚWIĘTSZE SERCE JEZUSA ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI
Już starożytni pisarze chrześcijańscy podkreślali, że z przebitego
Serca Jezusa narodził się Kościół i sakramenty: chrzest z wody, która wypłynęła z przebitego boku Chrystusa oraz Eucharystia z Jezusowej krwi. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości zwracają
uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której Serce Jezusa jest
najpełniejszym symbolem.
Początki kultu Serca Jezusowego widoczne są już w wiekach średnich, kiedy to
niezależnie, w różnych miejscach, pojawia się nabożeństwo do Serca Jezusowego. Od XVII wieku kult Najświętszego Serca rozszerza się na cały Kościół. Przyczyniło się do tego szczególnie dwoje ludzi: św. Małgorzata Maria Alacoque oraz
jej spowiednik, św. Jan Eudes. On właśnie jako pierwszy, za pozwoleniem biskupa Rennes, wprowadził w 1670 r. święto Serca Pana Jezusa, które było obchodzone odtąd we wszystkich domach jego kongregacji. W dwa lata później
otrzymał pozwolenie na odprawienie Mszy św. o Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo zaś do Serca Jezusa łączył ściśle z nabożeństwem do Serca Maryi. To on
założył ku czci tych dwóch Serc osobną wspólnotę zakonną.
12 obietnic Jezusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii
Alacoque Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę
śmierci.
5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
6. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy
miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
12. Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym
przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych,
a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich
uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz
będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone
będzie nawrócenie i odpuszczenie
grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego. Oto Ja ześlę na was
obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce
pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w
świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.
(Łk 24,46-53)
Chrześcijanie to ludzie, którzy
potraktowali na serio to ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami
po wszystkie dni, aż do skończenia
świata”. Oni odkrywają Chrystusa we
wszystkim, co ich otacza, i we wszystkim, co przeżywają. Nie tylko
w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie przyrody,
w kwiatach, które się teraz rozchylają,
w śpiewie ptaków, w tych nowych
liściach, które w cudowny sposób rok
w rok wydają drzewa. Odkrywają
Chrystusa w uśmiechu małego dziecka
i w miłości matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej

przyjaźni, w każdym dobrym czynie,
w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji, w jakiej są. Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci
ludzie nie szukają nieba daleko od
ziemi, nie szukają szczęścia dopiero
po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo
jest w naszym sercu. Chodzi tylko
o to, aby Chrystusa w nim dostrzec.
On jest w każdym ludzkim sercu. Tylko jest za obłokiem doczesności, za
obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami grzechu. Jeżeli człowiek
potrafi odsunąć ten obłok i odkryje
Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy nie będzie szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie szczęśliwy bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdzie. Ks. Edward Staniek

Poniedziałek
Wtorek

3 czerwca
4 czerwca

BÓBRKA
18.00 O zdrowie dla Artura
18.00 1. Dziękczynno-błagalna w 3 rocznicę ślubu Krzysztofa i Emilii
2. Śp. Jacek Lechowski

Środa
Czwartek

5 czerwca
6 czerwca

18.00
18.00

Śp. Jacek Lechowski

Piątek
Sobota

7 czerwca
8 czerwca

18.00
14.00
18.00

Śp. Jacek Lechowski
Msza ślubna

O Boże błogosławieństwo dla członkiń
Róży Królowej Apostołów
Śp. Roman, Michał i Maria
Śp. Zdzisław, Józef i Eugeniusz

Niedziela

9 czerwca

Środa

5 czerwca

ORELEC
19.00 Śp. Antonina Podgórska – od wnuczki
Kasi z rodziną

Piątek

7 czerwca

19.00

9 czerwca

7.00

Niedziela

8.30
12.30

1. O nawrócenie Franka
2. Śp. Jacek Lechowski

11.00

Niedziela

9 czerwca

9.45

Śp. Antonina Podgórska – od córki Łucji i
Ryszarda Walczaków
Śp. Antonina Podgórska – od uczestników pogrzebu
Śp. Stefan i Rozalia Lipka

SOLINA

Śp. Jacek Lechowski

„Ludzie są stworzeni do radości. Słuszne jest zatem
wasze pragnienie szczęścia. Chrystus ma odpowiedź na to
wasze
pragnienie. Ale prosi was, abyście mu zaufali.
Prawdziwa radość jest zwycięstwem, czymś, czego nie sposób
osiągnąć bez długiej i trudnej walki. Chrystus ma tajemnicę
tego zwycięstwa.”
Św. Jan Paweł II

Ogłoszenia Duszpasterskie – Wniebowstąpienie Pańskie 2.06.2019 r.
1. W tym tygodniu w Liturgii wspomnienia: w poniedziałek świętych Karola Lwangi i Towarzyszy, w środę św. Bonifacego, w sobotę św. Jadwigi królowej.
2. W poniedziałek z racji próby uroczystości bierzmowania w Polańczyku Msza
św. w Bóbrce będzie odprawiona o godz. 7.30.
3. W środę młodzież naszego dekanatu przez posługę ks. abp. Józefa Michalika
otrzyma sakrament bierzmowania.
4. W czwartek w czasie nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy modlić się w intencji powołań.
5. W piątek od 9.00 odwiedziny chorych. W Bóbrce o 17.30 a w Orelcu o 19.00
półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi a następnie Msza św.
6. W czasie nabożeństw odmawiamy Nowennę do Ducha Świętego.
7. W piątek nie ma adoracji o godz. 20.00.
8. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
9. Dzisiaj zbieramy ofiary na cele inwestycyjne. Za każdą ofiarę dziękujemy.
10. Dzisiaj w Polańczyku na stadionie sportowym od godz. 15.00 Gminny Dzień
Dziecka. Wstęp wolny.
11. 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.
Orelec
*Za tydzień odbędzie się przy kościele zbiórka ofiar na pomoc dla Rodziny Pani
Katarzyny Dobrowolskiej.
Solina
*29-go czerwca po Mszy św. odpustowej będzie organizowany festyn parafialnej w
Solinie. Prosimy o pomoc w zorganizowaniu– wypiek ciast, przygotowanie pierogów itp.
ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Kamila
Maria Kusz pochodząca z naszej parafii i Daniel Jarema pochodzący z Jarosławia.
Intencje różańcowe na czerwiec: 1) Za kapłanów, aby przez skromność i pokorę
życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych;
2) Za dzieci i młodzież –o dobre przeżycie wakacji

*******

Św. Piotr przychodzi do Boga i mówi:
-Panie Boże do bram nieba puka ateista.
Co mam mu powiedzieć?
-Powiedz mu, że mnie nie ma .

