
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  26 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ –25 września. 

1. W sobotę 1 października zapraszamy na spotkanie: 

-ministrantów na godz 10.00 w domu parafialnym 

-scholę  na 11.00 w kościele w Bóbrce.  
2. W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik zapraszamy na nabożeństwo 

pierwszosobotnie i różaniec o godz. 17.30. 
3. W niedzielę 2 października zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii 

Świętej na uroczyste wręczenie różańców  i katechizmów podczas Mszy Świętej 
o godz. 12.30.  Na tę Eucharystię i Adorację zapraszamy także młodzież klas I , 

I  i III gimnazjum. 

5. W przyszłą Niedzielę 2 października o godz. 17.00 w szkole w Orelcu odbędzie 
się pokaz filmu „ Biblio ojczyzno moja” Serdecznie zapraszamy. 

6. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali  przy czyszczeniu kostki wokół kościoła 
i osuszaniu fundamentów.  

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i piękny wystrój rodzinie p. Iwony Krótkiej 

i p. Grzegorza Nogaj. W tym tygodniu odpowiedzialni  za przygotowanie kościoła 
na niedzielną liturgię będą: p. Katarzynę dacko i p. Katarzynę Bogusz. 

8. Organizujemy pielgrzymkę w dniach 21-23 października do Wrocławia              
i Ząbkowic Śląskich. Koszt 200 zł. W koszcie przejazd , nocleg i posiłki.  

9. Sołtys wsi Orelec serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie 
wiejskie, które odbędzie się w dniu 29 września 2016r.(czwartek) o godz. 
18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Orelcu. Zebranie będzie dotyczyło m.in. podzia-
łu środków funduszu sołeckiego na rok 2017. Więcej informacji dostępne jest 
na ogłoszeniach umieszczonych na tablicach informacyjnych. 

     ORELEC 

1.Taca z I Niedzieli wyniosła 1270 zł. 
2.  W tym tygodniu zapraszamy do koszenia trawy wokół Kościoła i na cmenta-

rzu rodziny: Elżbietę i Godzisława Czerwińskich, Danutę i Janusza Dobrowolskich, 

Katarzynę i Piotra Błaszczak, Joannę i Jakuba Krajewskich. 

Syn prosi ojca: Tato kup mi najnowsze BMW 

-dobrze synu, ale jak spełnisz 3 warunki: 

zaliczysz studia na 5, przeczytasz całą Biblię i zgolisz wło-

sy. Po roku syn przychodzi do ojca i chwali się osiągnię-

ciami:  Studia zdałem na 5 , Biblia przeczytana. 

- a włosy synu? 

-tato daj spokój,  Mojżesz miał długie włosy i Jezus miał 

długie włosy, 

-no widzisz synu i właśnie dlatego chodzili pieszo:) 

   „Otwórz twoje serce i 
twoje ręce temu kto jest 
sam, kto cierpi, jest głod-
ny, kto przeżywa wątpliwo-
ści. Poczujesz się napełnio-

ny szczęściem”  
        Chiara Lubich 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Żył pewien człowiek bogaty, który 

ubierał się w purpurę i bisior i dzień w 

dzień świetnie się bawił. U bramy jego pała-

cu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 

Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami 

ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i 

lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i anioło-

wie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 

także bogacz i został pogrzebany. Gdy w 

Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł 

oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza 

na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, 

ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech 

koniec swego palca umoczy w wodzie i 

ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w 

tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: 

Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swo-

je dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; te-

raz on tu doznaje pociechy, a ty męki cier-

pisz. A prócz tego między nami a wami zio-

nie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby 

chciał, stąd do was przejść nie może ani 

stamtąd do nas się przedostać. Tamten 

rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do 

domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu 

braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie 

przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham 

odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże 

ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie - odrzekł 

tamten - lecz gdyby kto z umarłych poszedł 

do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: 

Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 

choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.       

    

     ( Łk 16,19-31)  

 

Wielu ludzi sądzi, jak ów bogacz 

z ewangelicznej przypowieści, że doświad-

czalny kontakt ze światem, w który wchodzą 

umarli, wpłynąłby w sposób zasadniczy na 

nasze życie. „Gdyby kto z umarłych poszedł 

do nich, to się nawrócą”. Chrystus przestrze-

ga przed tym złudzeniem. „Jeśli Mojżesza 

i proroków nie słuchają, to choćby kto 

z umarłych powstał, nie uwierzą”. Stopień 

dobroci człowieka zależy od tego, w jakiej 

mierze miłuje on dobro. Jeśli je kocha, nie 

potrzebuje żadnych dowodów, by dochować 

mu wierności. Jeśli zaś nie kocha, wówczas 

nawet tysiąc najbardziej przekonująch argu-

mentów nie skłoni go do czynienia dobra. 

Bogacz sądzi, że wiara i uczciwość życia 

oparte są na przekonywających dowodach. 

Prosi więc Abrahama, by tych dowodów do-

starczył jego braciom, nie liczącym się 

z Bożym prawem, żyjącym jeszcze na ziemi. 

Abraham — ojciec wierzących — z własnego 

doświadczenia wie, że w świat wiary wchodzi 

się nie na zasadzie dowodów, lecz zawierze-

nia Bożemu słowu. Bracia bogacza znają 

słowo Boga przekazane przez Mojżesza 

i proroków, jeśli je jednak lekceważą, żadne 

dowody im nie pomogą. Cuda przemawiają 

jedynie do ludzi otwartych na mowę Boga. 

  Ks. Edward Staniek 
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ŚW. WINCENTY A PAULO APOSTOŁ MIŁOSIERDZIA 

Za największych misjonarzy 
w Kościele Świętym uznaje się św. Paw-
ła Apostoła i św. Franciszka Ksawerego. 
Za największych teologów: 
św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. 
A w dziełach miłosierdzia? Kto szczegól-
nie wybija się na tym polu? Tutaj palmę 
pierwszeństwa oddajemy wielkiemu św. 
Wincentemu à Paulo, którego wspomnie-
nie liturgiczne przypada 24 września. 
Święty Wincenty urodził się 24 kwietnia 
1581 roku w Pouy – obecnie Saint-
Vncent-de-Paul – we Francji w rodzinie 
ubogich gaskońskich rolników. Uczył się 
dzięki pomocy i wsparciu miejscowego 
proboszcza, który dostrzegł w nim nie 
tylko talent, ale także wiarę i gotowość 
do ofiarnej służby ubogim. Jedną 
z pierwszych prób charakteru, jakich do-
świadczył młody Wincenty, zanim ksiądz 
przyjął go na naukę, była wizyta 
w szpitalu, gdzie musiał pracować jako 
pielęgniarz. Choć było to dla niego nie-
zwykle ciężkie doświadczenie – trzeba 
pamiętać, że w owych czasach, mówiąc 
łagodnie, w szpitalach panowały trudne 
warunki sanitarne – to przyszły święty 
zdał ten swoisty egzamin doskonale. 
Dzięki ofiarności rodziców i rodzeństwa 
młody Wincenty mógł kontynuować stu-
dia teologiczne na uniwersytecie 
w Paryżu. W 1600 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Następnie kontynuował stu-
dia w Tuluzie, a potem w Rzymie 
i Paryżu, gdzie zdobył licencjat z prawa 
kanonicznego. Święty Wincenty do-
świadczył wiele nędzy ludzkiej – tak ma-
terialnej, jak i duchowej. Zapatrzony 
w Zbawiciela mówił: Nie zadowalajcie się 
mówieniem: jestem chrześcijaninem! Ale 
żyjcie tak, żeby można było o was po-
wiedzieć: widziałem człowieka kochają-
cego Boga z całego serca 
i zachowującego Jego przykazania.   

 Pod wpływem kardynała Piotra 

de Berulle po kilku latach pracy duszpa-

sterskiej wśród zaniedbanej ludności wiej-

skiej oraz więźniów dokonała się w nim 

wielka przemiana – postanowił poświęcić 

resztę życia ubogim, składając nawet sto-

sowny ślub.  Wyjątkowym dniem w jego 

życiu był 25 stycznia 1617 roku. Jako gorli-

wy kapłan, zatroskany o powierzoną mu 

owczarnię, wygłosił kazanie na temat spo-

wiedzi generalnej z całego życia. Pod 

wpływem homilii miały miejsce liczne na-

wrócenia. Od tego momentu św. Wincenty 

zaczął głosić konferencje i nauki 

w wiejskich parafiach, a w 1625 roku po-

wołał do życia Zgromadzenie Misji (księża 

misjonarze-lazaryści – od nazwy szpitala 

opactwa św. Łazarza, do którego przenie-

śli się uczniowie św. Wincentego), które do 

dziś kontynuuje jego pracę głoszenia 

Ewangelii ubogim jak również troskę 

o przygotowanie i wykształcenie gorliwych 

kapłanów (zgromadzenie to zostało spro-

wadzone do Polski w roku 1651 . Święty 

cały czas pomagał najbardziej potrzebują-

cym. Błagał i żebrał u możnych o pomoc 

finansową dla nędzarzy. Przez jego ręce 

przechodziły ogromne środki finansowe, 

a Wincenty skrupulatnie rozliczał się 

z każdego grosza. Kolejnym dziełem świę-

tego było założone w 1633 roku wraz ze 

św. Ludwiką de Marillac Zgromadzenie 

Sióstr Miłosierdzia, czyli szarytek (w Pol-

sce od 1654 r.). Pewnym novum było wte-

dy zwolnienie sióstr ze ścisłej klauzury. 

Domy zakonne szarytek nie były zamknię-

te. Ich powołaniem była troskliwa opieka 

nad chorymi i biednymi. Święty mawiał do 

swych sióstr: Waszą klauzura jest szpital 

i dom ubogich.           

   Bogusław Bajor 

BÓBRKA 

Niedziela                
25 września 

8.30 + Zofia, Franciszek i Zygmunt Kurek. 

  12.30 + Stefania Piergies. 

Poniedziałek                
26 września 

18.00 + Stefania Piergies.  

Wtorek 27 września 18.00 1. + Stefania Piergies.  
2. + Michał i Anna Tokarczyk. 

Środa 28 września 18.00 + Stefania Piergies. 

Czwartek              
29 września 

18.00 1. + Stefania Piergies.  
2. + Jan Tokarczyk. 

Piątek 30 września 18.00 + Stefania Piergies.  

Sobota                     
01 października 

18.00 O bł. Boże dla Marii Tokarczyk. 

Niedziela                     
02 października 

8.30 + Stanisław i Józef Ciąpała, Jan i Karolina 
Nycz.  

  12.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę 

Matki Bożej i zdrowie dla członkiń Żywego 

ORELEC 

Niedziela                      
25 września 

7.00 + Jan Owoc. 

  11.00 + Michał Podgórski. 

Środa 28 września 19.00 + Janusz Kołtun (od kolegów z wydziału 
ruchu). 

Piątek 30 września 19.00 + Janusz Kołun ( od  dyrektora Tomasza). 

Niedziele                       
02 października 

7.00 + Andrzej Podgórski ( od syna Mariana z       
rodziną). 

 11.00 + Edmund Dobrowolski. 

SOLINA 

Niedziela               
25 września 

9.45 Za parafian. 

Niedziela               
02 października 

9.45 + Czesława Kalandyk. 


