IV. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca
br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej,
jednak z zachowaniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących
przebywać w przestrzeni publicznej. Uczestnicy procesji mają obowiązek
zasłonienia ust i nosa, chyba, że zachowają 2-metrowy dystans od innych.
W innym przypadku należy zastosować jedną z propozycji celebracji
Bożego Ciała:
a) procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła,
b) w przypadku większych świątyń – procesja z Najświętszym
Sakramentem do czterech ołtarzy bocznych kościoła z tekstami
liturgicznymi przewidzianymi na tradycyjną procesję.
c) dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy podać godziny)
dla indywidualnej modlitwy wiernych i z końcowym błogosławieństwem
udzielanym na progu świątyni. Należy uwrażliwić wiernych na momenty
ciszy i modlitwę w milczeniu.
d) nabożeństwo Eucharystyczne z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem.
Mając na uwadze przepisy ruchu drogowego (np. nakaz używania pasów
bezpieczeństwa), należy pamiętać, że zabronionym jest korzystanie
ze środków transportu przy jednoczesnym błogosławieniu wiernych
Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji.
V. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji
I piątku miesiąca. W związku z tym należy tę wiadomość przekazać
w ogłoszeniach duszpasterskich, należy jednak uszanować ich
ewentualną prośbę o dalsze jej zawieszenie.
VI. Zachęca się wiernych do tradycyjnej praktyki I piątków i sobót
miesiąca.
ks. Bartosz Rajnowski Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Przemyślu
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka
57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl
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Komunikat Kurii Metropolitalnej w Przemyślu Przemyśl, 29 maja 2020 r.
W związku ze zniesieniem z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń
związanych z COVID-19, które odnoszą się również do kościołów
informujemy, że na terenie Archidiecezji Przemyskiej od tegoż dnia
obowiązywać będą niżej podane zasady.
1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego
zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust
i nosa przez wszystkich jego uczestników z wyłączeniem osób go
sprawujących.
II. Zniesienie liczby uczestników dotyczy również uroczystości
pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej,
która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne
przepisy. Zgodnie z nimi w procesji może brać udział do 150 osób, które
zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans
od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal
obowiązek zasłaniania ust i nosa.
III. Od niedzieli 7 czerwca 2020 r. włącznie zostaje odwołana
dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych
Mszach świętych. Warto również przypomnieć wiernym zapis
z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucharystia niedzielna
uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są
zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba
że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja

niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci,
którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
BÓBRKA
Poniedziałek 1.06 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Róży Królowej Apostołów
Wtorek 2.06
18.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny
Środa 3.06
18.00 Śp. Kazimiera Spychała
Czwartek 4.06
8.00
Za cierpiących w czyśćcu
Piątek 5.06
18.00 1. Śp. Kazimiera Spychała
2. Śp. Elżbieta Rutkowska
Sobota 6.06
18.00 1. Aleksander Zwierzchowski – od kolegów z
OSP Orelec
2. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego dla ks. Jerzego – z okazji urodzin
Niedziela 7.06
8.30
Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Tadeusza
Smolińskiego z rodziną
12.30 Śp. Antoni
ORELEC
Poniedziałek 1.06 19.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej i zdrowie z okazji urodzin
Środa 3.06
19.00 Śp. Zofia i Antoni Dobrowolscy
Piątek 5.06
19.00 Śp. Bronisław Dobrowolski
Niedziela 7.06
7.00 Śp. Urszula, Józef, Maria i Michał
11.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Joanny i Szymona Wojewodów – z okazji 5
rocznicy ślubu
SOLINA
Niedziela 7.06
9.45 Śp. Kazimiera Spychała
HUMOR
Żona do męża: Bez moich pieniędzy nie mielibyśmy samochodu,
odtwarzacza DVD, zmywarki, działki...
Mąż: Masz rację, bez twoich pieniędzy ja w ogóle nie byłbym twoim
mężem
**
Informacje drogowe: W związku z niemożliwymi do pokonania

trudnościami w przebudowie drogi łączącej stolicę Małopolski ze stolicą
Tatr, nową zakopiankę postanowiono wybudować na trasie Konin – Płock
Ogłoszenia Duszpasterskie – Zesłanie Ducha Świętego 31.05.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek święto NMP Matki
Kościoła – „II dzień Zielonych Świąt”. Msze św. o godz. 18.00 w Bóbrce i o
godz. 19.00 w Orelcu; w czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i
Wiecznego Kapłana. Zapraszamy do uczestniczenia jutro we Mszy św.
2. W następną niedzielę przypada Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która
kończy okres Komunii św. wielkanocnej. Tego dnia w Uhercach
Mineralnych młodzież w czasie Mszy św. o godz. 16.00 przez posługę ks.
bpa Stanisława Jamrozka przyjmie sakrament bierzmowania. (próba w
Uhercach w czwartek po Mszy o godz. 18.00).
3. W tym tygodniu przypadają:
- I czwartek miesiąca - Msza św. będzie o godz. 8.00 a po niej modlitwa o
powołania połączona z nabożeństwem czerwcowym;
- I piątek od 9.00 odwiedziny wszystkich chorych; w Bóbrce o 17.30 a w
Orelcu o 19.00 półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z
możliwością spowiedzi a następnie Msza św.;
- I sobota miesiąca - o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający, po nim Litania
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a następnie Msza św.
5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane w dni
powszednie po Mszy św. a w niedziele odmawiamy Litanię do Najświętszego
Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30. Nasza parafia z
racji wezwania: Najświętszego Serca Pana Jezusa powinna szczególnie gorliwie
oddać cześć Panu Jezusowi przez udział w tych nabożeństwach.
7. Przypominamy że każdego dnia przed Mszą św. jest możliwość spowiedzi.
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Krystian Nawrocki kawaler z naszej parafii i Magdalena Małgorzata Pamuła
panna z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara ze Strzyżowa. ZAPOWIEDŹ I.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Duch Święty, Posłaniec Bożej miłości, pragnie mieszkać w waszych
sercach. Stwórzcie Mu przestrzeń w sobie poprzez słuchanie słowa Bożego,
przez modlitwę oraz przez solidarność z biednymi i cierpiącymi. Nieście

ludziom Ducha pokoju i pojednania. Bóg, od którego pochodzi wszelkie dobro,
dopełni każde dobre dzieło, jakie czynicie na Jego chwałę. (Benedykt XVI)

