
Wydaje:            PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA         
KSIĘŻA PALLOTYNI– PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA 

38-623 Uherce Mineralne, Bóbrka 57,   tel: 795 528 788 
EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  30 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ      23 PAŹDZIERNIKA. 

1. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień 
Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło mi-
syjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom 
i misjonarzom.  
2. We czwartek 27 października obchodzimy uroczystość rocznicy poświęcenia 
kościoła w Orelcu. W tym dniu Msze św. w Bóbrce o godz. 16.00 i w Orelcu o 
godz. 17.30 gdzie szczególnie wszystkich zapraszamy. 
3. W sobotę 29.10 zapraszamy ministrantów na godz. 10.00 a scholę na godz. 11.00 w 

domu parafialnym.  
4. Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Przy wyjściu ze 
świątyni wystawione zostały specjalne kartki wypominkowe, na których możemy wypisać 
imiona naszych zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej 
modlitwie. Wypełnione kartki można składać na tacę bądź przynieść do zakrystii 
czy biura parafialnego wyraźnie zaznaczając gdzie mają być odczytywane . 

ROZKŁAD MSZY ŚWIĘTYCH  

1 listopada  Uroczystość Wszystkich Świętych: 
 8.00 - Bóbrka 

 10.00 - Solina - Msza św. na cmentarzu i procesja. 
 11.30 - Orelec - Msza św. w kościele i procesja na cmentarz. 

 13.00 - Bóbrka - Msza św. na cmentarzu i procesja. 
2 listopada  wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych:  

 8. 00 - Bóbrka 
 16.00 - Orelec - Msza św. w kościele i procesja na stary cmentarz. 

 16.00 - Solina - Msza św. na cmentarzu i procesja. 
 17.30 - Bóbrka Msza św. na cmentarzu i procesja. 

      Bóbrka 

 * Bardzo dziękujemy panom, którzy odpowiedzieli na prośbę o wykonanie prac ko-
niecznych do podłączenia rury ściekowej w kościele. 
 * A w związku z dalszymi pracami szukamy osoby, która podjęłaby się wykonania 
łazienki na zapleczu kościoła.  
 * Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od tego tygodnia wracamy do starego syste-
mu sprzątania i przyozdabiania kwiatami kościoła na niedzielę. Czyli osoby wyczytane we-
dług listy osobiście są odpowiedzialne za tę posługę na rzecz naszej wspólnoty parafialnej.      
 *Dziękujemy rodzinie  P. Aliny Sawinda i Agnieszki Puchała za posprzątanie i wy-

strój  kościoła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P. Emilii Minda  i Anny Sawinda.   
         Solina       
 *Dziękujemy rodzinie P. Bogusławy Borys  za  posprzątanie i wystrój kościoła. Na przyszły 

tydzień prosimy rodzinę P. Marii Kusz. 

W TYM TYGODNIU            
PATRONUJĄ NAM:                                                                                  
28 X – święci Apostołowie 

Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz. 

Rozmawia dwóch mieszkańców  parafii:  Co robi ta koparka 
w okolicy kościoła? To parafialna inwestycja, będziemy 
pogłębiać wiarę a przy okazji, sprawdzimy jak głęboko jest 
zakorzeniona.  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus powiedział do niektórych, co 

ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi 

gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przy-

szło do świątyni, żeby się modlić, jeden fa-

ryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i 

tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że 

nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zacho-

wuję post dwa razy w tygodniu, daję dzie-

sięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Nato-

miast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet 

oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i 

mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzeszni-

ka. Powiadam wam: Ten odszedł do domu 

usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bo-

wiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a 

kto się uniża, będzie wywyższony.               

    (Łk 18,9-14) 

    

 Faryzeusz w swej postawie ujaw-

nia jedno z częstych wypaczeń życia 

religijnego. Przeakcentował to, co on 

Bogu daje. Wydawało mu się, że 

w spotkaniu z Bogiem można się chwa-

lić swoimi własnymi osiągnięciami. Są-

dził, że Bogu zależy na tym, ile Mu przy-

niesiemy, że mierzy On człowieka wiel-

kością złożonych przez niego ofiar. 

Wszedł do świątyni, lecz zamiast stanąć 

przed Bogiem i dostrzec ogrom Jego 

darów widział, tylko siebie. Prostą kon-

sekwencją tego faktu było zestawienie 

się z innymi. „Nie jestem jak inni ludzie, 

jak i ten celnik”. Mały człowiek zawsze 

znajdzie mniejszego od siebie, aby na 

jego tle chełpić się swą wielkością. To 

znak, że nie stanął przed Bogiem. Gdy-

by to uczynił, nigdy nawet nie próbował-

by zestawiać się z innymi. Celnik pre-

zentuje zupełnie inne podejście do reli-

gii. On nic nie przynosi i nie ma się czym 

chwalić. Stoi w postawie pokornej i bijąc 

się w piersi wyznaje swoją winę prosząc 

o miłosierdzie. On wie, że w świątyni 

znacznie więcej Bóg daje człowiekowi 

niż człowiek Bogu. On rozumie, że istota 

religii polega na zadumie nad bogac-

twem darów, jakich Bóg udziela. Wie, że 

Bóg go kocha miłością przebaczającą. 

Wyznaniem swej winy i prośbą 

o miłosierdzie stara się uwielbić Boga. 

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  

Nr 8        23 października 2016 r.       30 NIEDZIELA ZWYKŁA 



NA CHWAŁĘ BOGA I DLA UŚWIĘCENIA  WIERNYCH 

 "Konsekracja, czyli uroczyste po-

święcenie kościoła i ołtarza, zalicza się 
do najważniejszych aktów liturgicznych. 

Miejsce bowiem, gdzie gromadzi się 
wspólnota chrześcijańska, aby słuchać 

Słowa Bożego, zanosić modlitwy błagal-

ne, wielbić Boga, a przede wszystkim 
sprawować sakra-

menty i gdzie prze-
chowuje się Naj-

świętszy Sakrament 
Eucharysti i, jest 

szczególnym obra-

zem Kościoła, Świą-
tyni Boga, zbudowa-

nej z żywych kamie-
ni" (Rytuał). Konse-

kracja jest to Boża 

pieczęć, która potwierdza na zawsze wo-
bec wszystkich, że jest to miejsce, które 

Pan Bóg szczególnie wybrał jako miejsce 
spotkania, przebaczenia, jako miejsce, w 

którym niebo spotyka się z ziemią. Ten 
akt potwierdza również godność człowie-

ka, który wyszedł od Boga, jest Jego od-

blaskiem przez wolność, możliwość wy-
boru i zdolność do miłości.   

W obrzędzie konsekracji występuje wiele 
symboli o głębokim znaczeniu. Na po-

czątku Biskup Konsekrator święci wodę, 

ściany kościoła, ołtarz i wiernych. W tym 
akcie nawiązuje się do chrztu, który czyni 

z nas świątynię Ducha Świętego. Po Li-
turgii Słowa następuje namaszczenie 

SIEDEM LAT MINĘŁO  … 

DNIA 27  PAŻDZIERNIKA 2009 ROKU     

 JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ ARCYBISKUP JÓZEF  MICHALIK    

ORDYNARIUSZ DIECEZJI PRZEMYSKIEJ  

DOKONAŁ UROCZYSTEGO POŚWIĘCENIA  

 KOŚCIOŁA PW. ŚW JÓZEFA W ORELCU 

olejem ołtarza i ścian kościoła. Olej 

święci się w Wielki Czwartek w kate-
drze, matce wszystkich kościołów. Na-

maszczenie nawiązuje do tradycji Sta-
rego Testamentu, namaszczania proro-

ków i królów. Wydarzenie to wiązało 

się z godnością osoby namaszczonej i 
określało jej powoła-

nie oraz zadanie do 
spełnienia. Sam Pan 

Jezus został namasz-
czony (Mesjasz), aby 

odkupić ludzkość.  

Ołtarz namaszcza się, 
aby służył do sprawo-

wania Najświętszej 
Ofiary. Namaszcza się 

ściany kościoła, bo 

ma być tylko Bogu oddany i Jemu słu-
żyć jako Jego dom. Podczas widzialne-

go namaszczenia olejem dokonuje się 
namaszczenie niewidzialne Duchem 

Świętym. Po namaszczeniu ołtarza i 
ścian kościoła następuje ich okadzenie, 

okadza się również wiernych. Czynno-

ści te symbolizują, że odtąd modlitwa, 
jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. 

Świątynia ma być wypełniona modlitwą 
ludzi, którzy tu przychodzą. Następuje 

teraz uroczyste oświetlenie ołtarza i 

kościoła (miejsca namaszczenia ścian) 
oraz zapalenie wszystkich innych 

świec. Płonąca świeca oznacza Jezusa 
Chrystusa - Światłość świata.  

BÓBRKA 

Niedziela                

23 października 

8.30 + Stefania Pawlak w 20 rocz. śmierci i za   

zmarłych z rodziny. 

  12.30 + Zdzisław Gondela. 

Poniedziałek                

24  października 

16.00 + Bronisław Podkalicki w 16 rocz. śmierci. 

Wtorek                    

25 października 

16.00 + Maria Urban ( od rodziny Urbanów). 

Środa                     

26 października 

16.00 + Maria Urban ( od rodziny Bodziuch z          

Ustjanowej). 

Czwartek                    

27 października 

16.00 + Stanisław Duś. 

Piątek                     

28 października 

16.00 + Maria Urban.   

Sobota                    

29 października. 

16.00 + Maria Urban.  

Niedziela                     

30 października 

8.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny. 

  12.30 + Edward Hołubowski. 

ORELEC 

Niedziela                      

23 października 

7.00 + Antoni Solarski w rocz. Śmierci. 

  11.00 + Władysław Dobrowolski . 

Środa                        

26 października 

17.30 + Ewa Zaniewicz ( od rodziny Czerwińskich ). 

Czwartek                 

27 października 

17.30 + Rozalia i Ignacy. 

Rocznica Poświęcenia Kościoła. 

Piątek                          

28 października 

17.30 + Tadeusz Fedorowicz. 

Niedziele                       

30 października 

7.00 + Jan Owoc. 

 11.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i 

potrzebne łaski dla Beaty i Grzegorza w 10 rocz.  
ślubu. 

SOLINA 

Niedziela               

23 października 

9.45 + Bronisław Kozdrowski w 2 rocz. śmierci.  

Wtorek                   

24 października 

17.30  

Niedziela               

30 października 

9.45 + Czesława Kalandyk. 


