
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  31 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ      30 PAŹDZIERNIKA. 

Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Przy wyj-

ściu 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 zazna-
czając gdzie mają być odczytywane . 

* 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. 

*W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza  sobota miesią-
ca. W piątek adoracja N.S. od godziny 15.30 i możliwość spowiedzi. Wizyta u chorych od 

godz. 9.00. 
* W sobotę 5 listopada zapraszamy na spotkanie: scholę o 11.00 i ministrantów wyjątko-

wo na 13.00. 

* W niedzielę 6 listopada na Mszy Świętej o godz. 12.30 będzie miało miejsce poświęce-
nie i wręczenie książeczek do nabożeństwa dzieciom, które przygotowują się do przyjęcia 

I Komunii Świętej. Na tę Eucharystię i Adorację zapraszamy również młodzież klas I, II i 
III gimnazjum.  

*W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie z filmem, pt.: Wyspa. Spotkanie odbędzie 
się w szkole w Orelcu o godz. 17.00 

* Organizujemy wyjazd na Uroczystość Intronizacji Chrystusa Króla i Pana w Łagiewni-

kach w dniu 19 listopada. Wyjazd o godz. 5.00 , powrót późnym wieczorem. Koszt prze-
jazdu 60 zł. Zapisy do 12 listopada.  
      Bóbrka 
 *Dziękujemy rodzinom  P. Emilii Minda  i Anny Sawinda za posprzątanie i wystrój  kościo-
ła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P.  Zbigniewa Piergies i Joanny Zaniewicz  
         Solina   
*Dziękujemy Panom Dolińskim za montowanie śniegołapów i rynien przy dzwonnicy. 
  
*Dziękujemy rodzinie P. Marii Kusz za  posprzątanie i wystrój kościoła. Na przyszły tydzień 
oraz na Uroczystość Wszystkich Świętych   o przygotowanie kaplicy cmentarnej prosimy 
rodziny P. Anny Ulanowskiej i Bogusławy Mysiów.                                                         

HUMOR NA NIEDZIELĘ: 
 O życiu Ewangelią 
Chłopak wrócił z rekolekcji oazowych. 

- Mamo, od dzisiaj żyjemy według Ewangelii - oznajmił od progu. Matka pomyślała,      

pokiwała głową i nazajutrz skoro świt wkroczyła do pokoju młodziana. 

- Synu, mówię ci, wstań! - zagrzmiała mu nad uchem. Syn otworzył jedno oko i                       

wymamrotał: - Niewiasto, nie nadeszła jeszcze moja godzina. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  

 Jezus wszedł do Jerycha i prze-

chodził przez miasto. A był tam pewien 

człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzch-

nik celników i bardzo bogaty. Chciał on 

koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, 

ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był 

niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód 

i wspiął się na sykomorę, aby móc Go 

ujrzeć, tamtędy bowiem miał przecho-

dzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, 

spojrzał w górę i rzekł do niego: Zache-

uszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę 

się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł 

więc z pośpiechem i przyjął Go rozra-

dowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: 

Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz 

Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, 

oto połowę mego majątku daję ubogim, 

a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwra-

cam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do 

niego: Dziś zbawienie stało się udzia-

łem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy 

przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. 

     

    (Łk 19,1-10). 
 
  
 

Jezus  i  Zacheusz.  Zacheusz  jako 
zwierzchnik celników zatrudniał na podle-
głym mu terenie poborców i ustalał wy-
sokość cła za sprzedawane towary. Jego 
stanowisko mogło mu zapewnić niemałe 
bogactwo, ale z drugiej strony było przy-
czyną nienawiści ze strony ludu. Łukasz 
opowiada o spotkaniu Zacheusza z Jezu-
sem przede wszystkim po to, aby ukazać 
najgłębszy sens posłannictwa Pana: jest 
nim odnalezienie i doprowadzenie do Bo-
ga tych, którzy się pogubili w życiu, a 
przez ludzi zostali odepchnięci i skazani 
na potępienie. Postawa Zacheusza wska-
zuje na to, że spotkanie z Jezusem, czego 
sam bardzo pragnął, przyczyniło się do 
jego wewnętrznego nawrócenia. Znakiem 
tego, że rozpoczyna nowe życie, jest pra-
gnienie naprawy wszystkich krzywd. Nie 
była to tylko pusta deklaracja, skoro Jezus 
orzekł, że tego dnia Zacheusz dostąpił 
zbawienia. W ten sposób dał do zrozu-
mienia, że przed Bogiem nikt nie jest w 
beznadziejnej  sytuacji,  lecz  każdy,  kto 
tylko okaże odrobinę dobrej woli i otwo-
rzy się na łaskę Bożą, uzyska przebacze-
nie grzechów i osiągnie zbawienie. 

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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WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE... 

  Odpust za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych lub w Dzień Zaduszny wierni mogą zyskać od-
pust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Warunkiem jest wy-

zbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakra-
mentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedze-

nie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz 

jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpust za pobożne nawiedzenie cmentarza. 

W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty, które można ofia-
rować jedynie za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy pomodlić 

się choćby tylko w myśli za zmarłych oraz odmówić jakakolwiek modlitwę w in-
tencjach Papieża. W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś 

dniach odpust cząstkowy. Pozostałe warunki zyskania tego odpustu to, podobnie 

jak podano wyżej: spowiedź i Komunia sakramentalna  oraz  wyrzeczenie  się 
przywiązania do grzechu, z tym, że jedna spowiedź wystarczy dla zyskania 

odpustów w wielu dniach. 

Intencje modlitewne na listopad: 

*Papieska intencja ogólna: Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i         

uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności. 

 

*Papieska intencja misyjna: Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w 

służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia. 

 

*Diecezjalna intencja różańcowa: Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

BÓBRKA 

Niedziela 

30 października 
8.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny. 

  12.30 + Edward Hołubowski. 

Poniedziałek                
31  października 

16.00 + Maria Urban. 

Wtorek 1 listopada 8.00 + Bogusław Duś ( intencja od scholi). 

Msza Św. i procesja 
na cmentarzu 

13.00 + Za zmarłych z naszej Parafii. 

Środa  2 listopada 8.00  

Masza Św. i procesja 
na cmentarzu 

17.30  

Czwartek 3 listopada 16.00 1) + Zmarli z rodziny Podkalickich. 

2) + Ignacy, Olga, Piotr, Maria i Zofia          
Drozdowscy. 

Piątek 4 listopada 16.00 + Maria Urban.   

Sobota 5 listopada 8.00  

 16.00 + Maria Urban.  

Niedziela 6 listopada 8.30 + Józef Nogaj w rocz. śmierci. 

  12.30 + Edward Hołubowski. 
ORELEC 

Niedziela                      
30 października 

7.00 + Jan Owoc. 

  11.00  O Boże bł., opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski 

dla Beaty i Grzegorza w 10 rocz. ślubu. 

Wtorek 1 listopada 
Msza Św. w kościele 
-     procesja na  
cmentarz  

11.30 + Rafał Jatczyszyn.  

Środa 2 listopada 
Msza Św. w kościele 
- procesja na stary 
cmentarz 

16.00  

Piątek  4 listopada 17.30 + Stanisław Kołtun (intencja od rodziny Knap). 

Niedziele                       
6 listopada 

7.00 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa                 

Joanny i Eugeniusza  Jakiel. 

 11.00 + Edward i Józef Dyl. 

SOLINA 

Niedziela   
30 października 

9.45 + Czesława Kalandyk.  

Wtorek  1 listopada 
Msza Św. i procesja na 
cmentarzu 

10.00 + Piotr Dzwończyk.  

Środa 2 listopada Msza  
Św. i procesja na     
cmentarzu 

16.00 + Piotr Dzwończyk. 

Niedziela   6 listopada 9.45 + Piotr Dzwończyk. 


