
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  33  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ     13 LISTOPADA. 

W tym tygodniu zapraszamy na spotkania formacyjne: 
*W środę 16 listopada zapraszamy młodzież wszystkich klas gimnazjum  na godz. 16.00 

w domu parafialnym. 

*W sobotę 19 listopada: scholę na godz. 10.30 a ministrantów na godz. 12.00. Spotkania 

odbywają się w domu parafialnym. 

*  Planowana pielgrzymka do Krakowa na uroczystość Intronizacji Chrystusa Króla, nie 

odbędzie się z powodu małej ilości chętnych. Zachęcamy do indywidualnych wyjazdów. 

Program uroczystości zamieszczony jest poniżej ogłoszeń. 

*W przyszłą niedzielę 20 listopada będziemy obchodzić Uroczystość Jezusa Chrystusa 

Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela okresu zwykłego i jednocześnie święto 

patronalne naszej pallotyńskiej Prowincji– Chrystusa Króla. W  Tym dniu zapraszamy 

również na kolejne spotkanie: Lectio Divina o godz. 17.00, w domu parafialnym. 

Bóbrka 

*Dziękujemy rodzinom  P. Wioletty Nawrockiej i Zofii  Mysiów, za posprzątanie i wy-

strój  kościoła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P. Ireny Bogusz i Marzeny Bogusz. 

Jeżeli ktoś z jakichkolwiek  powodów nie może włączyć się w dyżur sprzątania jest moż-

liwość skorzystania z pomocy Pani Małgorzaty Cwenar. Wynagrodzenie wynosi 60 zł. 

bez układania kwiatów. Telefon kontaktowy: 885 349 053                

         Solina     

*Dziękujemy rodzinie P. Krystyny Lewandowskiej za  posprzątanie i wystrój kościoła . 

Na przyszły tydzień  prosimy rodzinę P. Janiny Cioć. 
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Kraków Łagiewniki 
19 listopada 2016 roku 

Program                                             
 8:00 Wejście do bazyliki (tylko dla posiadających karty wstępu).                        
10:00 Nabożeństwo.                                   
 11:00 Konferencja - bp Roman Pindel. 
12:00 Msza Święta. 
*Przewodniczenie ks. kard. Stanisław    Dziwisz, Metropolita Krakowski, 
*Homilia bp Andrzej Czaja, Biskup Opolski, 
*Wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
*Proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, abp Stanisław 
Gądecki, Przewodniczący KEP 

Od godz. 8:00 możliwość skorzystania z sakramentu pojednania. 
  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wstęp do bazyliki gwarantowany jest tylko dla osób 
posiadających karty wstępu. Pozostali wierni, którzy nie posiadają kart wstępu, mogą uczest-
niczyć w uroczystości tylko na placu przed bazyliką, gdzie zapewniona będzie transmisja za 
pośrednictwem telebimów. 

RADOŚĆ DZIELONA Z INNYMI JEST PODWÓJNĄ RADOŚCIĄ;  

SMUTEK DZIELONY Z INNYMI JEST POŁOWĄ SMUTKU. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Gdy niektórzy mówili o świątyni, że 

jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i 

darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z 

tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień 

na kamieniu, który by nie był zwalony. Za-

pytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I 

jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? 

Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was 

nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod 

moim imieniem i będą mówić: Ja jestem 

oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I 

nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i 

przewrotach. To najpierw musi się stać, ale 

nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do 

nich: Powstanie naród przeciw narodowi i 

królestwo przeciw królestwu. Będą silne 

trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; 

ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki 

na niebie. Lecz przed tym wszystkim podnio-

są na was ręce i będą was prześladować. 

Wydadzą was do synagog i do więzień oraz 

z powodu mojego imienia wlec was będą do 

królów i namiestników. Będzie to dla was 

sposobność do składania świadectwa. Po-

stanówcie sobie w sercu nie obmyślać na-

przód swej obrony. Ja bowiem dam wam 

wymowę i mądrość, której żaden z waszych 

prześladowców nie będzie się mógł oprzeć 

ani się sprzeciwić. A wydawać was będą 

nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele 

i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z 

powodu mojego imienia będziecie w niena-

wiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie 

zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wa-

sze życie.    (Łk 21,5-19) 

 Czym ludzie kierują się, słuchając 

fałszywych proroków, powołujących się na 

prywatne objawienia, nadzwyczajne przeży-

cia i różne znaki, którym nadają charakter 

religijny? U podstaw leży błędne przekona-

nie, że z religią mamy do czynienia tam, 

gdzie dokonują się rzeczy niezwykłe. Stąd 

też wielu ugania się w poszukiwaniu „cudów” 

i „objawień” — a nie prawdy. Jest rzeczą 

znamienną, że znacznie łatwiej zgromadzić 

ciekawskie tłumy, żądne sensacji, przy kłam-

stwie ukrytym w kolorowym opakowaniu, niż 

przy czystej prawdzie. Z tego też względu 

sam Bóg niechętnie posługuje się nadzwy-

czajnymi znakami. Można to obserwować 

w zachowaniu Jezusa, który denerwuje się, 

gdy widzi, że ludzie wędrują za Nim nie dla 

prawdy, którą głosi, lecz dla cudów, jakie 

czyni. Prawdziwa religijność oparta jest na 

odkrywaniu śladów działalności Boga 

w stworzonym przez Niego świecie. O Jego 

mądrości i potędze mówi tajemnica kosmosu, 

atomu, żywej komórki, pracy serca, miłości 

łączącej ludzi. To są zdumiewające dzieła 

Boga, pozostające w zasięgu naszej ręki. 

Księga natury stanowi elementarz życia reli-

gijnego i trzeba poświęcić całe życie, by na-

uczyć się ją czytać i śpiewać zawarty w niej 

hymn uwielbienia Boga. Ten, kto opanował tę 

sztukę, nie będzie biegał za pseudoobjawie-

niami i pseudocudami. Każdy kwiat, kropla 

rosy błyszcząca w słońcu, każdy płatek śnie-

gu będzie mu mówił o obecności i mądrości 

Boga.       Ks. Edward Staniek 

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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INTRONIZACJA - ŻĄDANIEM JEZUSA I DROGĄ RATUNKU...  

 Żądanie Pana Boga wobec ludzkości, 

by uznała Go swoim Królem poprzez wyra-

żony oficjalnie i zewnętrznie Akt Introniza-

cyjny, pojawiło się na początku XX wieku, a 

powróciło w naszych czasach z podwójną 

siłą za sprawą Rozalii Celakówny. W dniu 5 

XI 1996 r. doszło do otwarcia procesu kano-

nizacyjnego S.B. Rozalii Celakówny, a 

wkrótce potem do ujawnienia jej misji zwią-

zanej z Intronizacją. Te dwa wydarzenia 

wstrząsnęły i z coraz to większą mocą 

wstrząsają elitami duchowymi i politycznymi 

naszego kraju, zmuszając je do 

wyraźnego opowiedzenia się 

za lub przeciw Jezusowi     

Królowi Polski. W misji Roza-

lii jest bowiem wezwanie do 

d o k o n a n i a  I n t r o n i z a c j i 

(uznania Jezusa Królem Pol-

ski), skierowane zarówno do 

władz kościelnych, jak i świec-

kich: Jest ratunek dla Polski, 

jeśli Mnie uzna za swego Kró-

la i Boga w zupełności przez 

Intronizację, nie tylko w po-

szczególnych częściach kraju, 

ale w całym państwie z rządem 

na czele… (Rozalia Celaków-

na, Wyzniania, s. 263n.). To 

żądanie Pana Jezusa, by Aktu Intronizacji w 

imieniu naszego Narodu dokonały razem i 

jednomyślnie władze kościelne (episkopat) i 

władze świeckie (prezydent z parlamentem i 

rządem), stanowi istotę posłannictwa Rozalii 

i w dziejach chrześcijaństwa jest absolutną 

nowością. Szczególnie zaskakuje fakt ko-

nieczności udziału w Intronizacji władz 

świeckich. Niezwykłość i rangę tego żądania 

wyraża ostrzeżenie Boga, skierowane do nas 

za pośrednictwem Rozalii, że na świat nad-

chodzi kara o wiele cięższa od kary potopu, a 

także zapewnienie, że Polska nie zginie, o ile 

uzna w wyżej opisany sposób Jezusa swym 

Królem. W ślady Polski, jak zostało to zapo-

wiedziane Rozalii, pójdzie wiele innych 

narodów, które także uznają w Jezusie swe-

go jedynego Króla i Boga; tylko one ocaleją 

z powszechnej zagłady. Widzimy więc, że 

w tych postanowieniach Bożych Polska 

odgrywa doniosłą i bardzo odpowiedzialną 

rolę wobec całej ludzkości. 

  Intronizacja jest ideą głęboko biblij-

ną i zawartą w wielowiekowej Tradycji 

Kościoła. Teoria społecznego panowania 

Jezusa Króla nad jednostkami i narodami 

chrześcijańskimi przez wiele lat wyznacza-

ła nieprzekraczalne granice 

funkcjonowania indywidual-

nych osób i całych społe-

czeństw. Jednak zmiany, jakie 

zaszły w świecie od czasów 

Oświecenia, odnoszące się do 

układu stosunków społecznych, 

filozofii, polityki, moralności 

oraz, zwłaszcza w ostatnim 

stuleciu, teologii stopniowo 

doprowadzały do detronizacji 

Jezusa Króla i usuwania Go z 

należnego Mu miejsca w naro-

dach chrześcijańskich. Stąd też 

żądanie Pana Jezusa, skierowa-

ne do Polski i innych narodów 

świata, a przekazane za pośred-

nictwem S.B. Rozalii Celakówny, jest jed-

nocześnie wezwaniem do powrotu jedno-

stek i społeczeństw pod duchowe berło wła-

dzy Boga. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 

świecie duchowym poza Bogiem jest tylko 

jeden uzurpator, zły duch, który próbuje 

uzyskać władzę nad człowiekiem i świa-

tem, będziemy mogli sobie uświadomić, jak 

ważne jest respektowanie władzy Jezusa i 

Jego praw w życiu zarówno prywatnym, jak 

i publicznym. Dla każdego chrześcijanina 

uznanie w Jezusie swojego Króla nie po-

winno być żadnym problemem, podobnie 

jak publiczne wyznawanie tej wiary wobec 

innych. 

BÓBRKA 

Niedziela                

13 listopada 

8.30 + Teodor Kinczel w 20 rocz. śmierci, żona     

Irena i syn Jan. 

  12.30 + Anastazja i Stanisław Tkacz. 
Poniedziałek                

14 listopada 

16.00  

Wtorek                    

15 listopada 

16.00  

Środa                     

16 listopada 

16.00  

Czwartek                    

17 listopada 

16.00  

Piątek                     

18 listopada 

16.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o  

Boże błogosławieństwo dla Melanii Marii w 2 
urodziny. 

Sobota                    

19 listopada. 

16.00 + Anna Kusz w 6 rocz. śmierci i Józef Kusz w 

17 rocz. śmierci. 

Niedziela                     

20 listopada 

8.30 + Terasa i Stanisław Dobrzańscy, Władysław, 

Michał Kaliniewicz, Rozalia Barańska. 

  12.30 Za parafian. 

ORELEC 

Niedziela                      

13 listopada 

7.00 + Bronisław i Anna Owoc. 

  11.00 + Andrzej Podgórski (od córki Joanny z rodz.) 

Środa                        

16 listopada 

17.30 1)+ Ewa Zaniewicz ( od rodziny Fedorowiczów). 

2) + Stanisław Dobrowolski w rocz. śmierci 

Piątek                          

18 listopada 

17.30 + Stanisław Kołtun ( od syna Rafała z żoną i 

wnuczką). 

Niedziele                       

20 listopada 

7.00 + Zmarli z rodzin: Skotnickich, Noweckich i  

Golonka. 

 11.00 + Andrzej Podgórski( od wnuków z rodz. Jakiel) 
SOLINA 

Niedziela               

13 listopada 

9.45 + Józef Wołoszyn w 3 rocz. śmierci.  

Wtorek                   

15 listopada 

17.30  

Niedziela               

20 listopada 

9.45 + Kamila, Augustyn i Grzegorz Pasztaleniec. 

W tym tygodniu patronują nam:  

W czwartek 17 listopada:  św. Elżbieta Węgierska. 

W piątek 18 listopada: bł. Karolina Kózkówna - dziewica i męczennica. 

W sobotę 19 listopada: bł. Salomea -dziewica. 


