
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 

1. Serdecznie zapraszamy na wspólne kolędowanie dziś o godz. 16.00 w kościele w 

Bóbrce. Spotkanie poprowadzi ks. Marian wraz ze Scholą i panem Sławomirem  

naszym organistą. 
2. Wraz z dzisiejszą niedzielą kończymy w liturgii Okres Bożego Narodzenia, cho-

ciaż kolędy śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego.  
3. Koło Gospodyń Wiejskich w Orelcu zaprasza wszystkich mieszkańców na Wie-

czór Kolęd, który odbędzie się dnia 15. 01. 2017 r. o godzinie 16.00 w Świetlicy 
Wiejskiej w Orelcu. W programie: 

* Jasełka w wykonaniu dzieci szkolnych z Orelca. 

*Wspólne kolędowanie przy kawie, ciastku i herbacie. Kolędowanie umili 
zespół parafialny. 

4. W  niedzielę 15 stycznia odbędzie się XV Festiwal Kolęd i Pastorałek. Rozpoczę-
cie festiwalu o godz. 10.30 Mszą św. W kościele parafialnym w Wołkowyi. 

5. Spotkanie Lectio Divina, które miało odbyć się w najbliższą niedzielę, zostanie 

przeniesione na inny dzień.                                                                                                                                                                                                                      

      Bóbrka                                                               

*Dziękujemy rodzinom  p. Elżbiety Kusz i Stanisława Podkalickiego za posprzątanie 

i wystrój  kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodz. p 

Halina    Szałaj, Magdalena Otorowskiej i p. Wiesława Wysoczańskiego.                                                    

      Solina                                                                         

*14. 01. 2017 - sobota od godz. 9.00 Solina Zabrodzie i Górne Osiedle - od 

pani Bieszczadowej ksiądz Paweł i od pani Wiluszowej ksiądz Marian.     

*Dziękujemy rodzinie p. Renaty Sypuła za  posprzątanie i wystrój kościoła.  O przy-

gotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Lucyny Kruk. 

      Orelec                                                                                                                                     

*W imieniu Rady Parafialnej przepraszamy, że z powodu mrozu nie odbyło się za-

powiedziane na sobotę kolędowanie. Co się odwlecze, to nie uciecze - członkowie 

Rady odwiedzą nasze domy  21 stycznia od godz. 15.00. 

MOC POZYTYWNEGO MYŚLENIA 

Po zbadaniu pacjenta lekarz informuje go o stanie zdrowia: 
Mam dla pana dwie wiadomości złą i dobrą. 

Zła jest taka, że ma pan bardzo zaawansowaną sklerozę. 
A dobra jest taka, że za chwile pan o tym zapomni. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01.2017 R. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan 

do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz 

Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja po-

trzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 

do mnie? Jezus mu odpowie-

dział: Pozwól teraz, bo tak go-

dzi się nam wypełnić wszystko, 

co sprawiedliwe. Wtedy Mu 

ustąpił. A gdy Jezus został 

ochrzczony, natychmiast wy-

szedł z wody. A oto otworzyły 

Mu się niebiosa i ujrzał Ducha 

Bożego zstępującego jak gołębi-

cę i przychodzącego na Niego. 

A głos z nieba mówił: Ten jest 

mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie. (Mt 3,13-17) 

 Wspaniała jest zapo-

wiedź Izajasza Proroka, że 
Mesjasz „nie zniechęci się ani 

nie załamie” aż utrwali Prawo Boże na 

ziemi. Z perspektywy wieków możemy 
podziwiać cierpliwość Boga, a zarazem 

nabierać pewności, że to Jego dzieło 
zostanie zrealizowane i to w sposób 

doskonały. Wiemy jak to idzie mozolnie. 

Wiemy jak wiele trudności piętrzy się na 
drodze wprowadzania Prawa Bożego 

w życie. Chodzi tu zarówno o wymiar 
indywidualny, jak i wymiar społeczny. 

To działanie często wymaga heroizmu. 
Tym cenniejsza jest pewność, jaką wle-

wa w nas Prorok, że Mesjasz „nie znie-

chęci się ani nie załamie”. Nie zniechęci 

się w stosunku do nas. Od chrztu zabie-
ga o to, by Prawo Bożej Miłości, które 

wówczas wypełniło nasze serce, stało się 
prawem naszego życia. 

Zmaganie z egoizmem od-

czuwamy boleśnie sami. Tak 
często jesteśmy na krawędzi 

zniechęcenia i załamania. 
My, ale nie On. On „nie znie-

chęci się, ani nie załamie”, 
aż to Boże Prawo utrwali 

w naszym sercu. Co za ra-

dość płynie z pewności, że 
Jezus nie zniechęci się 

w sp ó ł p r a c ą  z  n a m i 
w doskonaleniu naszego 

wnętrza. Podobnie jest 

w skali społecznej. Chodzi 
o nasze społeczeństwo, na-

sze wspólnoty rodzinne, są-
siedzkie, parafialne, religijne, w których 

Jezus pragnie utrwalić Prawo Bożej Miło-
ści. Ileż tu jest trudności. Jeżeli tak opor-

nie idzie uświęcenie naszych serc, to co 

dopiero uświęcenie ich połączeń. Wpro-
wadzenie jedności, miłości, przebacze-

nia, pokoju we wspólnotach – to wielki 
trud. Szczęśliwi którzy z Nim współpra-

cują w utrwalaniu Bożego Prawa 

w swoich sercach i swoich środowiskach. 
Z Nim też nie zniechęcą się i nie załamią.       
   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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 Katechizm Kościoła Katolickiego 

kładzie akcent na uczestnictwo ochrzczo-
nych w kapłańskiej godności i misji Chry-

stusa. Są oni bowiem „wybranym ple-
mieniem, królewskim kapłaństwem, na-

rodem świętym, ludem Bogu na wła-

sność przeznaczonym”, aby ogłaszać 
„dzieła potęgi Tego, który ich wezwał z 

ciemności do przedziwnego swojego 
światła” (1 P 2,9; KKK 1268). Chrzest 

zatem jest podstawą kapłaństwa po-
wszechnego wiernych, od którego ka-

płaństwo urzędowe różni się „istotą a nie 

stopniem tylko, są sobie jednak wzajem-
nie przyporządkowane, jedno i drugie 

bowiem we właściwy sobie sposób 
uczestniczy w jednym kapłaństwie    

Chrystusowym” (LG 10).                   

 Według nauki Soboru Watykań-

skiego II, wypełniają je współdziałając w 
ofiarowaniu Eucharystii. „Pełnią też to 

kapłaństwo przez przyjmowanie sakra-

mentów, modlitwę i dziękczynienie, 
świadectwo życia świątobliwego, zapar-

cie się siebie i czynną miłość” (LG 10). 
Duchowość chrześcijańska z samej swej 

istoty jest duchowością chrzcielną. Świa-
domość chrztu winna zatem kształtować 

postawy chrześcijanina względem Boga, 

bliźniego, samego siebie i całego Bożego 
stworzenia. W nich ma wyrażać się ta 

„nowość życia”, kształtowana w Kościele 
świętym na wzór Chrystusa pod tchnie-

niem Ducha Świętego. Ponieważ chrzest 

na ogół przyjmowany jest w nieświado-
mości niemowlęctwa, dlatego domaga 

się ciągłego uświadamiania i pogłębia-
nia. Uprzywilejowaną do tego okazją jest 

celebracja Wigilii Paschalnej, podczas 

której dokonuje się odnowienia przymie-
rza chrztu. Każde niedzielne pokropienie 

wodą święconą na rozpoczęcie Mszy św. 

także przypomina pamiątkę chrztu. Tę 

samą treść wyraża każdorazowe poboż-
ne przeżegnanie się wodą święconą, 

zwłaszcza podczas wchodzenia do 
świątyni. O dowartościowaniu roli 

chrztu w chrześcijańskiej duchowości 

świadczy m.in. pełne godności obcho-
dzenie dorocznych imienin (bardziej niż 

urodzin), powiązane z przeżyciem Eu-
charystii i - jeśli trzeba - przystąpieniem 

do spowiedzi. Z tym wiąże się koniecz-
ność poznania daty i miejsca swojego 

chrztu. Przechowywane wśród domo-

wych pamiątek: świeca chrzcielna, bia-
ła szata czy inne przedmioty mają dla 

ochrzczonego nie tylko wielką wartość 
emocjonalną, ale także przypominają o 

godności dziecięctwa Bożego, otrzyma-

nego na chrzcie, a zarazem o odpowie-
dzialności wobec Boga i Kościoła za 

łaskę chrztu.  

 Jak wielką rolę w duchowości 

chrześcijańskiej odgrywa chrzest, 
świadczy postawa Jana Pawła II, który 

podczas I pielgrzymki do Ojczyzny na-
wiedzając rodzinny kościół w Wadowi-

cach (7 VI 1979), zatrzymał się przy 
chrzcielnicy na modlitwę, a potem po-

wiedział: „Kiedy patrzę wstecz, widzę, 

jak droga mojego życia poprzez środo-
wisko tutejsze, poprzez parafię, po-

przez moją rodzinę, prowadzi mnie do 
jednego miejsca, do chrzcielnicy w wa-

dowickim kościele parafialnym. Przy tej 

chrzcielnicy zostałem 
przyjęty do Łaski 

Bożego synostwa i 
wiary Odkupiciela 

mojego, do wspólno-

ty Jego Kościoła w 
dniu 20 VI 1920  

roku”.  

GODNOŚĆ I ZADANIA DZIECKA BOŻEGO. BÓBRKA 

Niedziela  8 stycznia 8.30 + Anna i Tadeusz Janocha. 

  12.30 O zdrowie i szczęśliwe życie dla Józefa wraz z   

małżonką. 
Poniedziałek  9 stycznia 7.30 + Kazimierz Janczak. 

Wtorek 10 stycznia 7.30 + Maria Wojewódka w 5 rocz. śmierci. 

Środa 11 stycznia 7.30  

Czwartek 12 stycznia 7.30 O zdrowie dla Jana Zglenickiego. 
Piątek 13 stycznia 7.30 + Marian. 

Sobota 14 stycznia 7.30  

 14.00 Chrzest: Antoni Maciej. 

Niedziela 15 stycznia 8.30 + Stanisław Podkalicki ( od kuzyna Józefa). 

 12.30 + Lidia Dacko ( od córki Aliny). 
ORELEC 

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. 

Niedziela 15 stycznia  7.00 + Józef Zaniewicz w 14 rocz. śmierci. 

 11.00 O Boże  błogosławieństwo dla Artura          

Sadowskiego w 40 urodziny i o radość nieba 
dla jego śp. mamy Ludwiki. 

SOLINA 

Niedziela 8 stycznia 9.45 + Bolesław Derewońko ( od pracowników   

Urzędu Gminy w Polańczyku). 

Sobota  14 stycznia 17.00 O Boże błogosławieństwo  dla Pauliny Sypuła w 

18 urodziny ( od rodziców i rodzeństwa). 
Niedziela 15 stycznia  9.45 + Bolesław Derewońko ( od Zarządu, Pracow-

ników i Rady Nadzorczej Spółdzielni  „ Osiedle  

Solina”). 

Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!  

Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!  

Musicie być mocni mocą wiary!  

Musicie być wierni!  

Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w 

jakiejkolwiek epoce dziejów.  

Musicie być mocni mocą nadziei,  

która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!  

Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...  

Musicie być mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest… 

                                  św. Jan Paweł II 


