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Wizyta Duszpasterska - Kolęda 2017 

02. 01. 2017 - poniedziałek od godz. 15.30 

Bóbrka - od państwa Tkaczów do pana Władysława Kusza ksiądz Marian i 

od państwa Agnieszki i Rafała Zamojskich do państwa Bolesława i Eugenii 

Kusz ksiądz Paweł. 

03. 01. 2017 - wtorek od godz. 15.30 

Bóbrka - od pani Piotrowskiej do państwa Kaliniewiczów i od państwa: 

Warchoł, Kiełbasa i Hołubowsckich ksiądz Paweł i od państwa Orłowskich 

do państwa Drozdowskich ksiądz Marian. 

04. 01. 2017 - środa od godz. 15.30 

Bóbrka - od państwa Tarnawskich do państwa  Zulewskich ksiądz Marian i 

od państwa Stanisławy i Władysława Kuszów do państwa Agnieszki i Piotra 

Dereniów ksiądz Paweł. 

07. 01. 2017 - sobota od godz. 9.00 

Solina Jawor - od góry ksiądz Paweł i od dołu ksiądz Marian. 

09. 01. 2017 - poniedziałek od godz. 15.30 

Orelec - od Janusza Sadowskiego do Andrzeja Chlebickiego ksiądz Marian 

i od Anny Sajnóg do Janiny Salarskiej ksiądz Paweł. 

10. 01. 2017 - wtorek od godz. 15.30 

Orelec - od Stefana Borka do Leszka Szewczyka ksiądz Paweł i od Adama 

Michalika do Tadeusza Owoca ksiądz Marian. 

11. 01. 2017 - środa od godz. 15.30 

Orelec - od Jana Nawrockiego do Jana Orłowskiego ksiądz Marian i od   

Radosława Gałązki do Leona Dobrowolskiego ksiądz Paweł. 

12. 01. 2017 - czwartek od godz. 15.30 

Osiedle Eksploatacyjne  -  od godz. 15.30 - od góry ksiądz Marian i od dołu 

ksiądz Paweł 

13. 01. 2017 - piątek od godz. 15.30 

Nowe Osiedle  - godz. 15. 30 - od góry ksiądz Paweł i od dołu ksiądz       

Marian. 

5. W najbliższą niedzielę 8 stycznia o godz. 16.00 w kościele w Bóbrce zapraszamy na ja-

sełka przygotowane przez dzieci z naszego przedszkola oraz na wspólne kolędowanie. 

      Bóbrka                                                                 

  *Dziękujemy rodzinom  Heleny Otorowskiej i Bernadetty Kusz  za posprzątanie i wystrój  

kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Elżbiety Kusz 

Stanisława Podkalickiego.  

                 Solina     

*Dziękujemy rodzinie p. Ilony Sypuła. za  posprzątanie i wystrój kościoła.  O przygotowa-

nie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Renaty Sypuła. 

PLAN NA NOWY ROK 
Co robisz że tak dobrze wyglądasz? Nic nie robię :) 

SŁOWO NA NOWY ROK 

 Pasterze pośpiesznie udali się do 

Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Nie-

mowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opo-

wiedzieli o tym, co im zostało objawione o 

tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, 

dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te 

sprawy i rozważała je w swoim sercu. A 

pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając 

Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 

im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień 

ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano 

Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, za-

nim się poczęło w łonie [Matki].                      

    (Łk 2,16-21) 

 Często słyszymy narzekanie na 

brak czasu. Tysiące ludzi ciągle się 
usprawiedliwia brakiem czasu na modli-

twę, na zajęcie się rodziną, na opiekę 
nad chorymi, na odpoczynek dla siebie. 

Podświadomie wszyscy czujemy, że tak 

być nie powinno. Chodzi o zbyt wielkie 
sprawy — modlitwa, rodzina, bliźni, oj-

czyzna, własne zdrowie, a jednak krót-
kie oświadczenie: „nie mam czasu” 

w oczach własnych i cudzych usprawie-
dliwia brak troski o te wartości. Czy jed-

nak takie oświadczenie usprawiedliwia 

w oczach Boga? A czyjaż to wina, że nie 
mamy czasu? Czyżby Bóg stworzył za 

krótki dzień? Człowiek wierzący wie, że 
takie ustawienie sprawy nie ma sensu. 

Mamy dość czasu, by wykonać, i to do-

kładnie, wszystko, czego oczekuje od 

nas Bóg. On wyznaczył zadania, On zna 
nasze możliwości i On daje czas.  Gdzie 

jest zatem klucz do właściwego wykorzy-
stania czasu? Odpowiedź jest stosunko-

wo prosta: Czas ma ten, kto kocha. Za-

kochani zawsze znajdą czas dla siebie, 
nawet w największym nawale pracy. 

Potrafią zorganizować spotkanie, poroz-
mawiać, napisać list... Mąż kochający 

żonę zawsze znajdzie dla niej czas. Mat-
ka kochająca dzieci zawsze ma dla nich 

czas. Przyjaciel, mimo zajęć, zawsze za-

trzyma się przy chorym przyjacielu. 
Pierwszym znakiem wygasającej miłości 

jest brak czasu dla tych, których kocha-
my. Miłość nigdy nie pozwoli zasypać się 

tysiącami doczesnych trosk, ona zawsze 

w pokoju i radości umie zachować wła-
ściwą hierarchię wartości. Ta refleksja 

nad wykorzystaniem czasu jest szczegól-
nie potrzebna na progu Nowego Roku. 

       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  

Nr 18    1 stycznia 2017 r.  

      Życzymy,  niech Nowy 
Rok 2017  będzie czasem 
wykorzystanych   darów, 
których  Bóg  nam hojnie 
udzieli.  
     Abyśmy potrafili dzielić się  
dobrem i wspierać w chwilach  
trudnych. 
     Szczęśliwego Nowego Roku. 



 Poprawna nazwa dnia Trzech Króli 

brzmi Święto Objawienia Pańskiego. To 
jedno z trzech największych świąt, obok 

Wielkanocy i Bożego Narodzenia. Jest 
ono obchodzone od pierwszych wieków 

naszej ery, również w obrządku prawo-

sławnym. Przypomina nam, kim jest 
Chrystus i potwierdza jego boskość - 

tłumaczy profesor teologii i biblista     
ks. Waldemar Chrostowski. 

Trzech mędrców 

 Zgodnie z Ewangelią św. Mate-
usza, za panowania króla Heroda w Ju-

dei do miejsca narodzin Jezusa przybyli 

ze Wschodu mędrcy, obecnie nazywani 
królami, którzy złożyli mu dary. Kacper 

ofiarował kadzidło - symbol boskości, 
Melchior złoto - symbol władzy królew-

skiej, a Baltazar mirrę (używaną do bal-
samowania ciała) - zapowiedź męczeń-

skiej śmierci. W Polsce święto Trzech 

Króli do 1960 roku było dniem wolnym 
od pracy. Jednak za czasów Władysława 

Gomułki, w listopadzie 1960 r., zostało 
zniesione. Od 6 stycznia 2011 r. możemy 

znowu je obchodzić. 

Kadzidło, mirra i kreda 

 W jaki sposób? - Łączy się to z 

uczestnictwem w mszy świętej, podczas 

której zostają poświęcone kadzidło, mir-
ra i kreda. Później tą kredą oznacza 

się drzwi, pisząc litery CMB, stawia-
jąc krzyżyk oraz datę. Z jednej stro-

ny nawiązują one do inicjałów kró-

lów. Z drugiej, po łacinie, są skró-
tem od "Christus mansionem bene-

dicat" (Niech Chrystus błogosławi 
ten dom), co jest manifestacją wiary. 

Obecnie 6 stycznia jest dniem wolnym 

w 9 krajach UE. W Polsce w Trzech 
Króli, 6 stycznia, zamknięte muszą być 

wszystkie większe sklepy. Handel do-
puszczalny jest tylko na stacjach ben-

zynowych i w małych sklepikach, w 

których za ladą stoją właściciele. 

Skąd naprawdę byli Kacper,     
Melchior i Baltazar 

 O mędrcach ze Wschodu, którzy 
złożyli hołd Jezusowi, niewiele wiado-

mo. Wspomina o nich tylko Ewangelia 
wg św. Mateusza. Nie wiadomo jednak, 

ilu ich było, jakie mieli imiona, kolor 

skóry, jakiej byli narodowości. Nie wia-
domo, kim byli: magami, mędrcami czy 

królami. Królami ze Wschodu zostali 
nazwani w III wieku n.e. Ich imiona - 

Kacper, Melchior, Baltazar - pojawiły 
się po raz pierwszy ok. roku 520 na 

mozaice w kościele San Apollinare Nu-

ovo w Rawennie.                                                  

Ks. prof. Waldemar Chrostowski  

I TRZEJ KRÓLOWIE OD WSCHODU PRZYBYLI... BÓBRKA 

Niedziela  1 stycznia 8.30 + Władysław Wysoczański w 10 rocz. ś. i Zofia. 

  12.30 + Mieczysław  i Bronisława.  

Poniedziałek                           

2 stycznia 

7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla   mamy. 

Wtorek 3 stycznia 7.30  

Środa 4 stycznia 7.30  

Czwartek 5 stycznia 16.00  

Piątek 6 stycznia 8.30 + Anna Buczek w 2 rocz. śmierci. 

 12.30  

Sobota 7 stycznia 16.00 + Grzegorz Sitko. 

Niedziela               

8 stycznia 

8.30 + Anna i Tadeusz Janocha. 

 12.30 O zdrowie i szczęśliwe życie dla Józefa i       

małżonki. 
ORELEC 

Niedziela                   

1 stycznia 

11.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Stefanii 

Wieczorek z okazji urodzin. 

Piątek 6 stycznia 7.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Doroty. 

 11.00 Chrzest. O błogosławieństwo Boże i      po-

trzebne łaski dla Gabrysia. 

Sobota 7 stycznia 7.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Krystyny i Leona Dobrowolskich ( od mamy). 

Niedziela  8 stycznia  7.00 + Józef Zaniewicz w 14 rocz. śmierci. 

 11.00 1) + Augustyna Słotwińska. 

2) O Boże błogosławieństwo dla Stefana w 76 
urodziny. 

SOLINA 

Niedziela 1 stycznia 9.45 + Za dusze cierpiące w czyśćcu. 

Piątek 6 stycznia 9.45  

Niedziela                   

8 stycznia  

9.45 + Bolesław Derewońko ( od pracowników   

Urzędu Gminy w Polańczyku). 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA  NIEDZIELĘ  01. 01. 2017 R. 

1. W poniedziałek rozpoczynamy wizytę duszpasterską. Program kolędy jest zamieszczo-

ny w biuletynie oraz wisi na tablicy ogłoszeniowej. Podobnie jak w poprzednie lata, ofiary 

można składać na tacę zbieraną w czasie Mszy św. 

2. 5 stycznia - pierwszy czwartek miesiąca. O godz. 15.30 Adoracja N.S. i o godz 16.00 

Msza św. w kościele. W tym samym dniu jesteśmy zaproszeni na spotkanie opłatkowe w 

Świetlicy Wiejskiej w Bóbrce  na godz. 17.00. 

3. 6 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego i zarazem pierwszy piątek miesiąca. 

Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.  

4. 7 stycznia pierwsza sobota miesiąca adoracja N.S. 15.30 i Msza św. o godz. 16.00 w 

kościele w Bóbrce i o 7..30 w Orelcu. 


