
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  24  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  (11-18 WRZEŚNIA) 

1. W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamiętniające 

odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus 

Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać 

się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy 

obok kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom. 

2. W czwartek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą 

Bolesną. W tym dniu o godz. 17.30 Adoracja N.S. i o 18.00 Msza św.  

3. Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy 

w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wschodzie, o ofiarach Golgoty 

Wschodu.  Prośmy, by trudne i nierozwiązane dotąd kwestie wspólnych dziejów polsko-

rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historią  rozstrzygnięcia. 

4. W najbliższym czasie zapraszamy na spotkania organizacyjne: 

-Róże Różańcowe z Bóbrki dziś o g. 17.00 w domu parafialnym -  

-Pierwsze spotkanie dla osób zainteresowanych modlitwą słowem Bożym - LD. 

17 września (sobota) 15.30 w domu parafialnym. 

- Schola w piątek 16 września o godz. 16.30 w domu parafialnym. 

-Ministranci w sobotę 17  września na godz. 9.30 w domu parafialnym. 

- Rodzice dzieci, które pragną przyjąć I Komunię św. w najbliższym roku 

18 września (niedziela) po Mszy św. o g. 12.30. 

5. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się: 

Grzegorz Łukasz Nogaj, zam. w Solinie oraz Iwona Krótka zam. w Solinie. 

Mirosław Andrzej Stec i Iwona Ewa Mysiów. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do zawarcia związku małżeńskiego, przez wyżej 

wymienione osoby, proszony jest o kontakt z duszpasterzami naszej parafii. 

Bóbrka 

* We wtorek i w czwartek od g. 10.00 zapraszamy osoby gotowe pomóc przy czyszczeniu 

kostki wokół kościołaW najbliższym czasie rozpoczną się prace przy fundamencie kościo-

ła. Zanim to nastąpi należałoby wyczyścić kostkę, która po pracach zostanie na nowo uło-

żona wokół kościoła. W związku z tym prosimy o zgłoszenie się osób, które chciałyby po-

móc w tej pracy.  

* Dziękujemy za posprzątanie kościoła i piękny wystrój rodzinie p. Wandy Orłowskiej i p. 

Małgorzaty Cymbały. W najbliższym tygodniu odpowiedzialne za przygotowanie kościoła 

na niedzielną liturgię będą: p. Zofia Pokalicka i p. Janina Podkalicka. 

NA WESOŁO 

-Jaki dar Bóg  rozdał  najhojniej? 

-Mądrość, bo nikt nie narzeka,  

że ma jej za mało. 

Złota myśl tygodnia: 
Tylko ten,                

kto kocha widzi co jest      

prawdziwe w człowieku. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Nr 1        4 WRZEŚNIA 2016    XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 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 2           11  września 2016 r.       24 NIEDZIELA ZWYKŁA 

 Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i 

grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryze-

usze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników 

i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą 

przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a 

zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu 

dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją 

znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na 

ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i 

sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znala-

złem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak 

samo w niebie większa będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z 

dziewięćdziesięciu dziewięciu spra-

wiedliwych, którzy nie potrzebują 

nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, 

mając dziesięć drachm, zgubi jedną 

drachmę, czyż nie zapala światła, 

nie wymiata z domu i nie szuka 

staranne, aż ją znajdzie. A znalazł-

szy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki 

i mówi: Cieszcie się ze mną, bo 

znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, 

powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bo-

żych z jednego grzesznika, który się nawraca. 

Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch sy-

nów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi 

część majątku, która na mnie przypada. Podzielił 

więc majątek między nich. Niedługo potem młod-

szy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 

strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc roz-

rzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód 

w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedosta-

tek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli 

owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby 

pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu 

ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to 

najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chle-

ba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do 

mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem prze-

ciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jed-

nym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do 

swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 

jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprze-

ciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A 

syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien 

nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do 

swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i 

ubierzcie go; dajcie mu też pierścień 

na rękę i sandały na nogi. Przypro-

wadźcie utuczone cielę i zabijcie: 

będziemy ucztować i bawić się, 

ponieważ ten mój syn był umarły, a 

znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I 

zaczęli się bawić. Tymczasem star-

szy jego syn przebywał na polu. 

Gdy wracał i był blisko domu, usły-

szał muzykę i tańce. Przywołał jed-

nego ze sług i pytał go, co to ma 

znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec 

twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał 

go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał 

wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. 

Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i 

nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie 

nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przy-

jaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 

roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś 

zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpo-

wiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i 

wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się wese-

lić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a 

znów ożył, zaginął a odnalazł się. 

           (Łk 15,1-32) 



MIŁOŚĆ CHRYSTUSA PRZYNAGLA NAS. 

 Elżbieta Sanna urodziła się w 

Codrongianos (Sassari/Sardynia) 23 

kwietnia 1788 r. Jako trzymiesięczne 

dziecko zachorowała na ospę, która 

w dużym stopniu sparaliżowała jej 

ramiona. Chociaż była niepełno-

sprawna fizycznie, wyszła za mąż i 

wychowała pięcioro dzieci. Opieku-

jąc się własnymi dziećmi, pomagała 

również innym matkom, ucząc ich 

dzieci katechizmu i przygotowując je 

do sakramentów. W 1825 r., po 

osiemnastu latach szczęśliwego mał-

żeństwa, umiera jej mąż: Antonio Ma-

ria Porcu. Elżbieta sama prowadzi 

gospodarstwo, wychowuje dzieci i 

pomaga innym. Jako wdowa składa 

też ślub dozgonnej czystości. Zachę-

cona ponadto przez franciszkańskie-

go rekolekcjonistę, postanawia udać 

się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, 

by umocnić swe duchowe więzy z 

Chrystusem, a po powrocie jeszcze 

lepiej służyć rodzinie i parafii. I tak, 25 

czerwca 1831 r. wraz ze swym spo-

wiednikiem wyrusza do Ziemi Świętej. 

Niestety, z przyczyn od nich niezależ-

nych pielgrzymi docierają tylko do 

Rzymu. Tam Elżbieta poznaje św. Win-

centego Pallottiego i powierza się 

jego kierownictwu duchowemu. Wię-

cej, uczestniczy w zakładaniu Zjedno-

czenia Apostolstwa Katolickiego, sta-

jąc się jego członkinią i matką zatro-

skaną o dobro duchowe całego 

Dzieła. Jej skromne mieszkanie na 

poddaszu staje się swoistym domo-

wym sanktuarium, z którego promie-

niuje żywa wiara i gorliwość apostol-

ska 

. Gdy umiera 17 lutego 1857 r., zo-

staje pochowana w kościele Santi-

ssimo Salvatore in Onda u boku 

swego duchowego kierownika, św. 

Wincentego Pallottiego. Opinia o 

świętości jej życia była tak żywa, że 

dokładnie cztery miesiące po 

śmierci rozpoczęto oficjalnie pro-

ces beatyfikacyjny, który niestety 

trwał ponad półtora wieku. Elżbie-

ta została ogłoszona Czcigodną 

służebnicą Bożą 27 stycznia 2014 r. 

Uznany przez Kościół cud, który 

wynosi ją do chwały ołtarzy, miał 

miejsce w Brazylii 18 maja 2008 r., w 

uroczystość Przenajświętszej Trójcy. 

Trzydziestojednoletnia wówczas 

kobieta – Suzanna Correia da Con-

ceição – związana z pallotynami 

pracującymi w diecezji Niteroi (Rio 

de Janeiro), w oczekiwaniu na spo-

tkanie grupy młodzieżowej Zjedno-

czenia Apostolstwa Katolickiego, w 

kaplicy Najświętszego Sakramentu, 

zostaje cudownie uzdrowiona. Jej 

sparaliżowana ręka (od 25 roku 

życia nie mogła poruszać ramie-

niem, przedramieniem i nadgarst-

kiem) odzyskuje w jednej chwili 

władzę poruszania się. Podkreślmy 

w końcu tytuł, jakim została obda-

rzona Elżbieta w oficjalnych doku-

mentach Kościoła: „Sługa Boża 

Elżbieta Sanna, świecka wdowa, 

tercjarka profeska Zakonu Braci 

Mniejszych św. Franciszka i członkini 

Zjednoczenia Apostolstwa Katolic-

kiego założonego przez św. Win-

centego Pallottiego”.  

 

BÓBRKA 

               Niedziela 

11 września 

8.30 + Genowefa i Piotr Wójcik. 

  12.30 1.+ Maria Bandrowska, Jan i Maria Bandrowska. 

2. Chrzest Mileny. 

       Poniedziałek           

12 września 

18.00 + Stefania Piergies. 

Wtorek 13 września 18.00 1. + Za Dusze cierpiące w czyśću. 
2. + Stefania Piergies 

Środa 14 września 18.00 + Stefania Piergies. 

Czwartek 15 września 18.00 1. + Stefania Piergies. 
2. + Edward Hołubowski  (od sąsiadów       
Zglenickich). 

Piątek 16 września 18.00 1.+ Stefania Piergies. 

Sobota 17 września 18.00 1. + Stefania Piergies. 

2. + Stanisław Smoliński w 11 rocz. śmierci. 

               Niedziela 

18 września 

8.30 + Edward Hołubowski (od syna Pawła z          

rodziną ). 

  12.30 + Stefania Piergies. 

ORELEC 

               Niedziela 

11 września 

7.00 + Maria i Jan Skotniccy. 

  11.00 1. + Tadeusz Dobrowolski w 10 rocz. śm. 

2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Święte-
go i potrzebne łaski dla Julii w 18 urodziny. 
 

Środa 14 września 19.00 + Andrzej Podgórski (od żony Czesławy). 

Piątek 16 września 19.00 + Andrzej Podgórski (od żony Czesławy). 

   

               Niedziela 

18 września 

7.00 + Katarzyna, Franciszek, Anastazja Rymarczyk. 

  11.00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla       

Bogusławy Mazgaj z okazji urodzin. 

SOLINA 

      Niedziela        

11 września 

9.45 + Stefania Piergies. 

           Niedziela  

18 września 

9.45 + Anna i  Tadeusz Janocha,                                     

Stanisława i Jan Tandyrak. 


