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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  27 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ –2 października. 

1. Rozpoczął się miesiąc październik. miesiąc różańcowy. Od poniedziałku zmi 

niają się godziny nabożeństw w ciągu tygodnia. W Bóbrce o godz. 16.00 nabo-

żeństwo różańcowe a następnie Msza św. W Solinie, we wtorki  o godz. 17.30 
Nabożeństwo i następnie Msza św. W Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30 Nabo-

żeństwo i Msza św. 
2. Dzisiaj o godz. 17.00 w szkole w Orelcu odbędzie się pokaz filmu „ Biblio ojczy-

zno moja” Serdecznie zapraszamy.  
3 W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W 

związku z tym jedynie w Bóbrce w piątek Adoracja rozpocznie się pół godziny 

wcześniej, czyli o godz. 15.30. 
4. W piątek wizyta u chorych rozpocznie się o godz. 9.00.  

5. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali  przy czyszczeniu kostki wokół kościo-
ła i osuszaniu fundamentów.  

6. Organizujemy pielgrzymkę w dniach 21-23 października do Wrocławia              

i Ząbkowic Śląskich. Koszt 200 zł. W cenie: przejazd , nocleg i posiłki. Zachęca-
my do wzięcia udziału. Są jeszcze wolne miejsca. 

      Bóbrka 
* Prace przy fundamentach kościoła posuwają się w dobrym tempie. Bardzo dziękujemy 

osobom, które mimo własnych zajęć poświęciły czas przy kościele. Jutro od godz. 8.00 

potrzebna jest kolejna pomoc. Poza tym, nie zawsze można przewidzieć dokładnie, kiedy 

będą potrzebne ręce do pracy, dlatego prosimy o zgłoszenie chęci udziału w pracach i 

zostawienie numeru telefonu.                               

 Solina  

Dziękujemy rodzinie P. Pelczarskich za  posprzątanie i wystrój kościoła. Na przy-

szły tydzień prosimy rodzinę P. Sławomiry Wołoszyn. 

HUMOR TYGODNIA 

-Mały Szkot mówi do ojca: 

-tato kup mi na urodziny  

łyżwy! 

-przecież latem nie jeździ  

się na łyżwach! 

-to kup mi w zimie. 

-Ale w zimie  

nie masz urodzin. 

  Serce 
czyste        

i pogodne  
w każdej 
epoce    
jest modne. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Apostołowie prosili Pana: Przym-

nóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście 

mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powie-

dzielibyście tej morwie: Wyrwij się z 

korzeniem i przesadź się w morze, a 

byłaby wam posłuszna. Kto z was, ma-

jąc sługę, który orze lub pasie, powie 

mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź 

do stołu? Czy nie powie mu raczej: 

Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i 

usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem 

ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słu-

dze za to, że wykonał to, co mu poleco-

no? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie 

wszystko, co wam polecono: Słudzy 

nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 

co powinniśmy wykonać. 

    (Łk 17,5-10). 

 
 Chciałbym zwrócić uwagę na dwa 

pojęcia wiary, z którymi mamy do czynie-

nia, a które nie zawsze są ustawione we 

właściwej harmonii. Mamy do czynienia 

z wiarą dziecka, które pamięta, że ojciec 

czy matka jest blisko. Dziecko ma swoje 

własne życie, ma świat zabawek, żyje obok 

rodziców. Rodzice troszczą się o wszystko. 

Dziecko wie, że ile razy będzie potrzebowa-

ło wsparcia, tyle razy może się zwrócić do 

swego ojca czy matki. Im bardziej dziecko 

kocha rodziców, tym usilniej zabiega o to, 

aby przebywało blisko, by rodzice byli 

w zasięgu jego wzroku, aby w każdym mo-

mencie mogło nawiązać z nimi kontakt. W 

naszym podejściu do wiary często            

odnajdujemy tę postawę dziecka. My mamy 

swoje „klocki”, swoje „zabawki”. Czasami 

ta zabawa jest trudna, skomplikowana, bywa 

że chętnie rzucilibyśmy te „klocki” codzien-

nego życia do kosza, ale ostatecznie to my 

budujemy nasze domy, nasz świat, pamięta-

jąc, że Bóg na nas patrzy. Kiedy się nam 

wszystko wali, gdy jesteśmy tym wszystkim 

przygnieceni, wtedy krzyczymy: Ratuj! 

I wówczas Bóg interweniuje. To jest nasz 

świat, a Bóg obok nas. Jeżeli Bóg zniknie, to 

czujemy się nieszczęśliwi. Jeżeli człowiek 

traci świadomość spoczywającego na nim 

wzroku Boga, gubi się w swojej samotności, 

zostaje bowiem ze swoimi „klockami”, które 

go ani nie uszczęśliwiają, ani nie mogą 

otworzyć przed nim perspektywy jakiejś 

nadziei. Dziecko jednak dorasta, a gdy osią-

ga wiek dojrzały, zostawia klocki. Staje 

przed ojcem i powiada: „Tato, ja chcę z tobą 

współpracować. Ty masz swoje plany. Ja się 

chętnie włączę w twoje dzieła, bo wiem, że 

to, co chcesz uczynić, jest mądre. Ja nic lep-

szego nie wymyślę. Na własny rachunek 

życia rozgrywać nie zamierzam”. Odtąd za-

czyna się współpraca. Ojciec powiada: 

„Dobrze, synu, mam dla ciebie pracę. Buduj-

my razem. To będzie nasze dzieło, moje 

i twoje”.          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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JEZU UFAM TOBIE... 

 Święta Siostra Faustyna Ko-

walska (1905-1938). Bóg bogaty w 

Miłosierdzie, wybrał tę prostą      

zakonnicę, by przypomnieć całemu 

światu o tajemnicy niezgłębionej 

miłości Pana. Uczył ją jak ma nie 

tracić ufności pośród najcięższych 

prób. 
  Dzięki nieustannej bliskości z Pa-
nem ofiarowała swoje cierpienie w inten-

cji nawrócenia ludzi grzesznych i złama-
nych na duchu. To właśnie 

ona przypomniała całemu 

Kościołowi jak bardzo ludzie 
ranią Pana Jezusa, gdy nie 

otwierają się na Jego prze-
baczenie. Bardzo wcześnie 

odkryła w swoim życiu głos 

powołania, na który starała 
się hojnie odpowiedzieć. Jej 

duchowość skupia się na 
tajemnicy Eucharystii, na 

adorowaniu Pana i wsłuchi-
wania się w Jego głos na 

modlitwie. Gdy zaczęła do-

świadczać łask mistycznych 
spotkała na swojej drodze 

błogosławionego Michała 
Sopoćko, który jej towarzy-

szył na drodze do świętości. 

W Krakowie jej spowiedni-
kiem był jezuita O. Andrasz. Przed wstą-

pieniem do Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia w Warszawie, będąc na służ-

bie, zastrzegła sobie, że codziennie pra-
gnie być ma Mszy świętej a także mieć 

trochę czasu na bezinteresowne odwie-

dzanie biednych i chorych. Już wtedy jej 
oczy, uszy, ręce i nogi były miłosierne!  

A później, już w zakonie - jak sama 

pisze - chciała być pokorna jak fiołek, 
po którym inni deptają, a on wydaje 

przepiękny zapach... Dzięki świadec-
twu czynów pełnych miłości, przez 

ducha modlitwy i ofiary, roznosiła 

Chrystusową woń, której źródłem było 
życie całkowicie oddane Bogu i lu-

dziom.  Zapach tej świętości dotarł już na 

cały świat, bo przecież dla całego świata 

błagała Boga o miłosierdzie! Całym ży-
ciem odpowiadała na pragnienie Jezu-

sowego Serca: "Przyszedłem ogień 

rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, 
aby on już zapłonął". 

Świadectwo życia Siostry 
Faustyny jest ciągle ży-

wym płomieniem miłości. 
W rozszerzaniu tego dzie-

ła odegrał wielką rolę Jan 

Paweł II, który idąc do 
pracy podczas niemieckiej 

okupacji, modlił się co-
dziennie rano przed obra-

zem Jezusa Miłosiernego 

w Łagiewnikach.  Zapytaj-
my dzisiaj świętą Siostrę 

Faustynę, jak mamy na 
nowo odzyskać ufność do 

Boga? Ona z prostotą 

nam odpowie: każdego 
dnia szukajcie Pana Jezu-

sa i proście Go, by prze-
mieniał wasze serca ka-

mienne w serca z ciała, w serca uległe 
Bogu i kochające. Łagiewnicka święta 

uczy nas wsłuchiwania się w rytm mi-

łości Jezusa, który nas do końca umi-
łował! On przychodzi do nas w czło-

wieku ubogim, potrzebującym pocie-
chy, strapionym, odepchniętym przez 

innych i niechcianym. 

BÓBRKA 

Niedziela                

2 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 Różańca. 

Poniedziałek                

3  października 

16.00 + Edward Hołubowski ( od współpracowników 

domów wczasowych  WAM –Revita przy WZW 
Jawor).  

Wtorek                    

4 października 

16.00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

Środa                     

5 października 

16.00 Dziękczynna za dotychczasową opiekę z prośbą 

Boże błogosławieństwo dla Justyny                   
w 22 urodziny. 

Czwartek                    

6 października 

16.00 1. O zdrowie dla Marii.  

2. + Stanisław Markuc. 

Piątek 7 października 16.00 + Edward Hołubowski.  

Sobota                     

8 października 

14.00  Ślub: Agnieszka Kusz i Bartłomiej Obłaski. 

 16.00 + Edward Hołubowski.  

Niedziela                     

9 października 

8.30 + Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i Jan 

Tandyrak. 

  12.30 Chrzest: Laura Aleksandra 

ORELEC 

Niedziela                      

2 października 

7.00  + Andrzej Podgórski ( od syna Mariana z       

rodziną). 

  11.00 +Edmund Dobrowolski . 

Środa 5 października 17.30 + Ewa Zaniewicz           ( od Róży Weroniki 

Dobrowolskiej). 

Piątek 7 października 17.30 O Boże błogosławieństwo dla członkiń Róży  

Żywego Różańca Weroniki Dobrowolskiej i ich 
rodzin. 

Niedziele                       

9 października 

7.00 + O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla       

Daniela. 

 11.00 + Stanisław Podgórski. 

SOLINA 

Niedziela               

2 października 

9.45 + Czesława Kalandyk. 

Niedziela               

9 października 

9.45 + Anna i Michał Buczek, Praskiewia i Michał  

Tkaczyszyn.  


