
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  28 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ         9 PAŹDZIERNIKA. 

1. Dzisiaj, już po raz 16 obchodzimy w całym kraju Dzień Papieski. To wspaniała okazja, 
aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Chcemy 
również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie 
wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek. Ministranci 
czekają przy drzwiach kościoła ze specjalnymi skarbonkami. „Bóg zapłać” za  ofiary. 
2. Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówił, że to 
modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej 
modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych. 

3. W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach 
nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem 
postaw młodego pokolenia w naszym kraju. W ich intencji będziemy modlić się szczególnie 
podczas nabożeństwa różańcowego i na wieczornej Eucharystii o godz. 16.00.  
4. W najbliższą niedzielę 16 października zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne w 
rytmie Lectio Divina w domu parafialnym o godz. 17.00 
5. Zbliża się miesiąc listopad, czas szczególnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych. Jak 
co roku kartki z wypominkami możemy przynosić do zakrystii lub składać przy okazji zbiera-
nia tacy.  
6. Organizujemy pielgrzymkę w dniach 21-23 października do Wrocławia i Ząbkowic Ślą-
skich. Koszt 200 zł. W cenie: przejazd , nocleg i posiłki. Zachęcamy 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, pracując nawet przy 
deszczowej pogodzie. Nie zawsze można przewidzieć dokładnie, kiedy będą potrzebne ręce 
do pracy, dlatego prosimy o zgłoszenie chęci udziału w pracach i zostawienie nr telefonu. 

* Dziękujemy rodzinie P. Agnieszki Kusz i Bartłomieja Obłaskiego za posprzątanie i wystrój 
kościoła . Na przyszły tydzień prosimy rodziny: P. Zofia Kozdrowskiej i Krystyna Tkacz.
      Solina  
Dziękujemy rodzinie P. Sławomiry Wołoszyn za posprzątanie i wystrój kościoła. Na przyszły 
tydzień prosimy rodzinę P. Kazimiery Rokosz. 
 

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:                   

11 X – św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź „Dobry Papież Jan”, 

który zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;                                                

13 X – bł. Honorat Koźmiński, kapłan, zakonnik ze Zgromadze-

nia Ojców Kapucynów, założyciel zgromadzeń „bezhabitowych”, 

„męczennik konfesjonału”;  

15 X – św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, 

reformatorka karmelitańskiej rodziny zakonnej, ogłoszona przez bł. 

Pawła VI Doktorem Kościoła i nazwana przez niego „doktorem 

mistycznym”. 

NA WESOŁO 

Turysta spotyka bacę sie-
dzącego na progu domu. 
-Baco co robicie? 
-a siedzę i dumom, 
-to Wy zawsze tak? 
-no nie, tylko wtedy kiedy 
mom czas, 
-a jak nie macie czasu? 
- to tylko siedzę:) 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Stało się, że Jezus zmierzając do 

Jerozolimy przechodził przez pogranicze 

Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej 

wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu 

trędowatych. Zatrzymali się z daleka i gło-

śno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się 

nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idź-

cie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zo-

stali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich wi-

dząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc 

Boga donośnym głosem, upadł na twarz do 

nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samary-

tanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu 

zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewię-

ciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i 

oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzozie-

miec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja 

wiara cię uzdrowiła.          (Łk 17,11-19)  

 

 Dziesięciu zostało uzdrowionych, 

a podziękować przyszedł tylko jeden, 

i to Samarytanin. Jezus dziwi się nie-

wdzięczności pozostałych. Wykorzystu-

je to wydarzenie dla pouczenia uczniów 

i przygodnych słuchaczy o potrzebie 

okazywania wdzięczności. Pan Bóg 

pragnie, by człowiek nie tylko odkrywał 

wielkość otrzymanych od Niego darów, 

lecz również Jego dobroć i miłość, która 

objawia się przez udzielanie tych da-

rów. Z tym, że to drugie odkrycie jest 

znacznie ważniejsze niż pierwsze. Jeśli 

dziecko otrzymuje od mamy pięknego 

pluszowego misia i ucieka  z nim do 

swego pokoju, by się bawić, to widzi tyl-

ko dar — misia. Jeśli natomiast sadza 

misia na tapczanie, a samo rzuca się na 

szyję mamusi, by jej podziękować za to, 

co otrzymało, widzi nie tylko dar, lecz 

dobroć i miłość serca matki. Ten skarb 

jest dla niego ważniejszy niż miś. Po-

dobnie jest z wdzięcznością okazywaną 

Panu Bogu. Jej objawienie jest potrzeb-

ne nam. Ten, kto umie dziękować, zbliża 

się do Boga i umacnia łączące go z Nim 

więzy. W życiu religijnym, gdzie chodzi 

o rozwój miłości Boga, wdzięczność sta-

nowi podstawowy element. Bez niej 

o wędrowaniu ewangeliczną drogą nie 

ma mowy.  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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BÓG  * HONOR * OJCZYZNA 

 Urodził się 16 października 
1829 roku w Białej Podlaskiej. Pod-
czas pobierania nauk w gimnazjum w 
Płocku, utracił łaskę wiary. W 1846 
został uwięziony w Cytadeli War-
szawskiej za rzekomy udział w spisku 
przeciwko carowi. Tam bardzo ciężko 
zachorował na tyfus. Od wielu lat 
jego matka modliła się o nawrócenie 
syna, a teraz, gdy jego życie było 
zagrożone, błagała Boga o dar uzdro-
wienia. Została wysłucha-
na. W uroczystość Wniebo-
wzięcia N. Marii Panny, 15 
sierpnia, jej ukochany syn 
zaczął powracać do pełni 
sił. W tym samym czasie 
przeżył też głębokie nawró-
cenie wymodlone przez matkę. Po-
stanowił poświęcić swoje życie Panu 
w zakonie i w wieku dwudziestu lat 
wstąpił do kapucynów. Jego kazania, 
a przede wszystkim posługa w konfe-
sjonale, zjednały mu wiele serc. 
Uważał, że ukazywanie ludziom, jak 
wielka jest miłość Boga, może uzdro-
wić wszelkie biedy, tak materialne jak 
i moralne. Pragnął odnowić życie reli-
gijne w polskim społeczeństwie przez 
rozwijanie działalności Trzeciego Za-
konu św. Franciszka.    Władze car-
skie, w trakcie kasaty zakonów po 
powstaniu styczniowym, internowały 
o. Honorata najpierw w Zakroczymiu,  

a potem w Nowym Mieście n. Pili-
cą. Odosobnienie to trwało 52 lata. 
Owoc okazał się jeszcze obfitszy. 
Jego posługa spowiednika i prowa-
dzone kierownictwo duchowe za-
owocowało powstaniem 25 zgro-
madzeń zakonnych i stowarzyszeń 
ludzi świeckich. Dzięki jego gorli-
wości, na przekór carskim ukazom, 
na terenach zaboru rosyjskiego 
nastąpił rozkwit życia konsekrowa-

nego. Ojciec Honorat był 
niezmordowanym głosi-
cielem Słowa Bożego, 
zarówno na ambonie jak 
i w pracy pisarskiej, sze-
rząc kult Serca Bożego i 
miłość do Maryi. Ojciec 

Święty Jan Paweł II beatyfikował 
go 16 października w 1988 roku. 
Dzisiaj ten wielki patriota święty 
przypomina nam o owocach, jakie 
możemy czerpać z Sakramentu 
Pojednania i z kierownictwa ducho-
wego. Możemy się też przekonać, 
że odnowa życia duchowego doko-
nuje się nie tyle poprzez bogate 
środki techniczne jak np. radio czy 
telewizja, ale w ciszy kościołów i 
domów rekolekcyjnych, gdzie wier-
ni z łatwością mogą spotkać Boga 
miłosiernego działającego przez 
ręce kapłanów. 

Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, przez 52 lata więziony we własnym  

klasztorze, okazał się niezwykle gorliwym spowiednikiem. Jego posługa         

przyniosła rozkwit życia konsekrowanego w okupowanej Polsce. 

BÓBRKA 

Niedziela                

9 października 

8.30 + Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i Jan 

Tandyrak. 

  12.30 Chrzest: Laura Aleksandra. 

Poniedziałek                

10  października 

16.00 + Edward Hołubowski. 

Wtorek                    

11 października 

16.00 + Edward Hołubowski. 

Środa                     

12 października 

16.00 + Edward Hołubowski. 

Czwartek                    

13 października 

16.00 + Edward Hołubowski. 

Piątek                     

14 października 

16.00 + Edward Hołubowski ( od współpracowników 

domów wczasowych WAM Revita przy WZW 
Jawor.  

Sobota                    

15 Października. 

16.00 + Edward Hołubowski.  

Niedziela                     

16 października 

8.30 + Anastazja i Stanisław Tkacz. 

  12.30 + Zbigniew Węgrzyn. 

ORELEC 

Niedziela                      

9 października 

7.00  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla       

Daniela. 

  11.00 + Stanisław Podgórski. 

Środa                        

12 października 

17.30 + Władysława Flak w 3 rocz. śmierci. 

Piątek                          

14 października 

17.30 + Ewa Zaniewicz ( od Róży Anieli Podgórskiej). 

  + Maria i Ludwik Kuza. 

Niedziele                       

16 października 

7.00 + Andrzej Podgórski (od syna Mariana              

z rodziną ). 

 11.00 + Edward Dyl. 

SOLINA 

Niedziela               

9 października 

9.45 + Anna i Michał Buczek, Paraskiewia i Michał  

Tkaczyszyn.  

Niedziela               

16 października 

9.45 + Józef Kusz.  


