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OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  32 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ      6 LISTOPADA 

1. W miesiącu listopadzie w dni powszednie zapraszamy na różaniec za zmarłych. W Bóbrce o 

godz. 16.00. W Solinie o 17.30 we wtorki. W Orelcu o 17.30 w środy i piątki. Po modlitwie 

różańcowej przed N.S będzie miała miejsce Msza św. 

2. Zapraszamy na spotkanie z filmem, pt.: Wyspa dzisiaj w szkole w Orelcu o godz. 17.00. 

3. W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Late-

rańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja, aby w modli-

twie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. 

4.  W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Pol-

skę. W tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli 

o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak 

troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. Zapraszamy w tym dniu na różaniec i 

Mszę Świętą za ojczyznę na godz. 16.00. 

5. Organizujemy wyjazd na Uroczystość Intronizacji Chrystusa Króla i Pana w Łagiewnikach w 

dniu 19 listopada. Wyjazd o godz. 5.00 , powrót późnym wieczorem. Koszt przejazdu 60 zł. Zapisy 

do 12 listopada.  
      Bóbrka 

*Dnia 25 października miał miejsce komisyjny odbiór prac konserwatorskich przy obra-

zie Matki Bożej ze stokrotką. Obraz można dziś oglądać w kościele w Bóbrce. Tymczaso-

wo obraz będzie znajdował się na plebanii. Gdy będzie gotowa rama oraz rozwiązany 

problem wentylacji w kościele wówczas obraz uroczyście wróci na stałe do kościoła. 

Dziękujemy dobrodziejom, którzy złożyli ofiary na renowację obrazu M.B., są to: p. Ma-

riola Ryłko, Renata Tandyrak, Stanisław Adamko, Kamila i Paweł Kusz, Dorota i An-

drzej Kusz, Joanna Gołuch - Janusz, Przemysław Koza, Tkacz Janina, Genowefa Myrta. 

Cała zebrana suma to: 1200, - (Potrzebujemy 3500 zł) 

Dziękuję też, za dar pielgrzymów naszej pielgrzymki parafialnej do Wrocławia - 1000 zł 

(połowa na relikwiarz św. Rity i połowa na cel charytatywny) oraz pielgrzymki Pracowni-

ków Caritas Diecezji Rzeszów również na relikwiarz - 780 zł i 280 E. 

*Dziękujemy rodzinom  P. Zbigniewa Piergies i Joanny Zaniewicz za posprzątanie i wy-

strój  kościoła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P.  Wioletty Nawrockiej i  

Zofii  Mysiów . 

      Orelec 

*W pierwszą niedzielę października zebraliśmy na konto remontowe 1241 zł. 

Natomiast 1 listopada w czasie kwesty: 1400 zł       

      Solina     

*Dziękujemy rodzinie P. Heleny Ulanowskiej i Bogusławy Mysiów za  posprzątanie i 

wystrój kościoła oraz kaplicy cmentarnej. Na przyszły tydzień  prosimy rodzinę P.       

Krystyny Lewandowskiej. 

Kto jest najlepszym szewcem na świecie? 
Kobieta, bo nawet z kozaka zrobi             

pantofla:) 

Logika miłosierdzia to stracić wszystko, 

aby  zwyciężyły jedność i miłość.  
                              Papież Franciszek. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  

 Podeszło  do  Jezusa  kilku  sadu-
ceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmar-
twychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: 
Nauczycielu,  Mojżesz  tak  nam przepisał: 
Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był 
bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i 
niech  wzbudzi  potomstwo  swemu  bratu. 
Otóż było  siedmiu braci.  Pierwszy wziął 
żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a 
potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zo-
stawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobie-
ta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z 
nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem 
mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: 
Dzieci tego świata żenią się i za mąż wycho-
dzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za god-
nych udziału w świecie przyszłym i w po-
wstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, 
ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć 
nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dzieć-
mi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwych-
wstania. A że umarli zmartwychwstają, to i 
Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O 
krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abraha-
ma, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg 
nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; 
wszyscy bowiem dla Niego żyją.           
       
    (Łk 20,27-38). 

 Sprawa  zmartwychwstania 
i  życia  wiecznego  to  niewątp liwie 
najważniejszy  problem  każdego  
czło wieka,  chociaż  niekoniecznie  
najbardziej  aktualny.  I  d latego zaj -
mujemy się  nim raczej  rzadko.  Ale  
re fleksja  na  ten  tema t  jest  n ie -
uchronna,  bo  każdy  musi  jakoś  
uporać s ię  z  p ytaniem:  co da lej ,  co  
po  mojej  śmierci?  Odpowiedzi  są  
różne:  każda  f i lozofia  i  rel igia  coś 
proponuje,  mniej  lub  bardziej  
prawdopodobnego.  Każdy też w  coś  
wierzy,  nawet i  w wierutne bzdury,  
bo  w  te j  kwesti i  umus ł  nie  znosi  
pustki ! I  dla tego ,  żeby nie wierzyć  
w byle co ,  żeby nie błądzić po ma-

no wcach  rozmaitych  teor i i ,  f i lmo-
wych  skojarzeń,  pseudopsycholo-
gicznych  doświadczeń,  t rzeba  zba-
dać,  co  na  ten temat  mówi  Chrystus 
i  jaka jest  wiara Kościo ła.  Nikt  nie  
jest  bardz iej  kompetentny.  Czego 
zatem uczy  Chrystus?  Że  na  pewno 
is tnieje  przysz ły  świat  i  po wstanie 
z  martwych.  A  więc  ludzkie  pra-
gnienie  nieśmier te lności  nie  jes t  
tylko  mrzonką  i  wymysłem  marzy-
cie l i ,  lecz  faktem.  życie  przysz łe 
będzie zupełnie  inne,  niż  to  obecne.  
Chociaż  będzie  zachowana  tożsa-
mość  osób,  to  jednak  natura  nasze-
go  cz łowieczeństwa  zostanie  prze-
mieniona .  Dokona  się  to  w  chwi l i  
powszechnego  zmar twychwstania .  
Po  zmartwychwstaniu  otrzymamy 
zupełnie  inne,  no we  życie.  Będzie 
ono  całko wicie  wolne  od  docze-
snych ograniczeń,  t rosk,  ułomności .  
Miłość  odzyska  swój  pełny,  ducho-
wy  kszta ł t  i  harmonię .  Będziemy 
także  mogl i  oglądać  Boga  twarzą  
w twarz –  jak anio łowie .  Właśnie to  
„oglądanie”,  bl i skie  i  bezpośrednie 
obcowanie  z  Bogiem,  będzie  należa-
ło  do i s toty zbawienia.  Bóg jest  Bo-
giem  żywych,  więc  na  pewno  za-
troszczy s ię  o  pełnię  życia  d la  nas.  
I  choć  nie  wiemy  j eszcze,  jak  ta  
pełnia  będzie  wyglądać,  możemy 
być  pewni ,  że  przejdz ie  nasze  naj -
śmielsze  oczekiwania .  Dla tego  nie 
wolno  narzucać  swoich  doczesnych 
wyobrażeń  na  życ ie  przysz łe,  lecz 
cierp liwie  czekać,  co  Bóg  dla  nas 
przygoto wał.  Na  pewno  oko  tego 
nie  widz ia ło  ani  ucho  nie  słyszało.  
Nato miast  w chwil i  obecnej  najważ-
niejsze  po winno  być  dla  nas  pyta-
nie :  jak  żyć ,  żeb y  podobać  się  Bo-
gu,  żeby  i ść  Jego  drogą,  która  za-
prowadzi nas do  wiecznośc i .  

  Ks .  Mariusz Pohl  

G Ł O S  SE R C A  
L I T U R G I C Z N O  -  I N F O R M A C Y J N Y  T Y G O D N I K        

    P A R A F I I  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  S E R C A   

P A N A  J E Z U S A  W  B Ó B R C E  
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NIE RZUCIM ZIEMI SKĄD NASZ RÓD... 

 Patriotyzm, szacunek i umiłowanie oj-

czyzny, gotowość do poświęcenia się dla 

niej i narodu, stawianie dobra własnego 

kraju ponad interesy partykularne bądź 

osobiste. Poczucie silnej więzi emocjonal-

nej i społecznej z narodem, jego kulturą i 

tradycją. Patriotyzm to postawa wyrażająca 

się w wypełnianiu podstawowych konstytu-

cyjnych obowiązków obywatelskich, takich 

jak służba wojskowa i 

obrona ojczyzny, 

wierność dla kraju, 

troska o wspólne do-

bro i dbałość o stan 

środowiska naturalne-

go, przestrzeganie 

prawa, gotowość do 

ponoszenia wszelkich 

ciężarów i świadczeń, 

w tym też płacenia 

podatków. Patriotyzm 

łączy się z szacun-

kiem dla innych naro-

dów. Rozróżnia się 

patriotyzm lokalny ? 

miłość do stron ro-

dzinnych, do miejsca 

urodzenia i wychowa-

nia, miejsca zamiesz-

kania, oraz patriotyzm regionalny ? przy-

wiązanie do krainy, dzielnicy kraju. Wyna-

turzeniem patriotyzmu jest szowinizm. 

Patriota. Kto to taki? Patriota to ktoś, kto 

kocha swoją ojczyznę i tą miłość potrafi 

okazywać. Ktoś, kto zachowuje godność 

bycia Polakiem. Jest dumny z tego. Zacho-

wuje szacunek do symboli narodowych, do 

jego tradycji i stara się jej przestrzegać.  

Niestety, coraz częściej te tradycje zanika-

ją, zwłaszcza młodzi ludzie uważają je za 

śmieszne i niemodne. Coraz częściej poja-

wiają się żarty z symboli narodowych, kpi-

ny z polityków. Nasz piękny ojczysty    

język zostaje często zastępowany młodzie-

żowym slangiem, nawet dorośli go używają. 

Powoli napływa do nas fala z zachodu,  po-

jawia się coraz więcej obcojęzycznych słów, 

zagraniczny rynek wypiera krajowy, zaczy-

namy przejmować zachodnią kulturę, oby-

czaje... Pod wpływem innych państw zmie-

niamy się, dostosowujemy się do wymogów 

Unii Europejskiej. Jak być patriotą na co 

dzień? Być patriotą na co dzień nie jest trud-

ną sprawą. Wystarczy 

stawiać swoją ojczy-

znę na początku, 

udzielać się na jej 

korzyść, brać udział 

w świętach narodo-

wych jak i manifesta-

cjach związanych z 

naszym krajem. Każ-

dy może zostać praw-

dziwym patriotą.  

Dziś wszyscy jeste-

śmy dumnymi Pola-

kami. Mamy swój 

kraj, wolność, prawa. 

Nie ma żadnych za-

grożeń, w obliczu 

których trzeba by się 

wykazać miłością i 

poświęceniem dla 

naszego kraju. Nie ma sytuacji, w której 

wykazalibyśmy się swoim patriotyzmem. 

Jednak patrioci są potrzebni do istnienia 

kraju. Jesteśmy Polakami i to powinno być 

dla nas najważniejsze. Zachowanie własnej 

kultury, odrębności, swojej pięknej, Polskiej 

tradycji. Patriotyzm jest dzisiaj dla nas rów-

nie ważny jak kilkadziesiąt, czy kilkaset lat 

temu, podczas różnych wojen ? dzisiaj rów-

nież powinnyśmy walczyć o Polskę. Bo to 

ma być walka nie o wolność, ale o to, żeby-

śmy byli sobą - Prawdziwymi Polakami. O 

to, ?Żeby Polska była Polską. 

 

BÓBRKA 

Niedziela 

6 listopada 

8.30 + Józef Nogaj w rocz. śmierci. 

  12.30 + Edward Hołubowski. 

Poniedziałek            

7 listopada 

16.00 + Maria Urban. 

Wtorek 8 listopada 16.00 + Maria Urban. 

Środa  9 listopada 16.00 + Maria Urban. 

Czwartek                

10 listopada 

16.00  

Piątek 11 listopada 16.00  Za ojczyznę. 

Sobota 12 listopada 16.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla mamy 

Urszuli ( od syna Roberta z rodziną). 

Niedziela                   

13 listopada 

8.30 +Teodor Kinczel w 20 rocz. śmierci, żona Irena 

i syn Jan. 

  12.30 + Anastazja i Stanisław Tkacz. 

ORELEC 

Niedziela                      

6 listopada 

7.00 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa Joanny i  

Eugeniusza Jakiel. 

  11.00 + Edward i Józef Dyl 

Środa 9 listopada  17.30 + Maria Zaniewicz w 1 rocz. śmierci. 

Piątek  11 listopada 17.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Marii i Ryszarda Słotwińskich w 30 rocz.  
ślubu ( intencja od dzieci). 

Niedziele                       

13 listopada 

7.00 1) + Bronisław i Anna Owoc. 

2) + Bronisław, Władysław i Maria Nawroccy. 

 11.00 + Andrzej Podgórsk (od córki Joanny z rodziną). 

SOLINA 

Niedziela   

6 listopada 

9.45 + Piotr Dzwończyk. 

Wtorek  8 listopada  17.30 + Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Niedziela               

13 listopada 

9.45 +Józef Wołoszyn w 3 rocz. śmierci. 

   W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

10 XI – św. Leon Wielki, papież i Doktor Kościoła, który bronił Rzymu przed najaz-

dami barbarzyńskimi oraz wytrwale zwalczał błędy w wierze, zwłaszcza te doty-

czące natur w Jezusie Chrystusie; 

11 XI – św. Marcin z Tours, początkowo żołnierz, a potem biskup – dobry pasterz dla 

swojego ludu, który śmierci się nie lękał i przed życiem się nie wzbraniał; 

12 XI – św. Jozafat, biskup i męczennik, który przelał krew za jedność Kościoła; gor-

liwie pracował dla jedności, charakteryzując przy tym się wielką łagodnością, co 

dało mu przydomek „duszochwat”. 


