OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

22.01.2017 R.

1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Świętego Wincentego Pallittiego, założyciele SAC
i ZAK. Kazania głosi ks. dr Jerzy Król, kapłan diecezji sandomierskiej. Serdecznie
witamy go w naszej wspólnocie i dziękujemy za wygłoszone słowo.
2. W środę 25 . 01 obchodzić będziemy święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.
Zakończymy tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W tym dniu Zapraszamy na
Mszę Świętą wieczorną o godz. 16.00 w intencji ks. Pawła z okazji jego imienin.
Zapowiedzi przedślubne:
*Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć: Adam Duś , kawaler zamieszkały w Solinie parafia Bóbrka i Ilona Mazur, panna zamieszkała w Jabłonce parafia Jabłonka.
Ktokolwiek wie o przeszkodach zachodzących miedzy tymi osobami zobowiązany
jest powiadomić duszpasterzy posługujących w parafii.
Bóbrka
*Dziękujemy rodzinom p. p Janiny Czyrkiewicz i Marii Zulewskiej za posprzątanie i
wystrój kościoła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodziny p.
Agnieszki Zulewskiej i Felicji Smolińskiej.
Solina
*Dziękujemy rodzinie p. Renaty Gładysz za posprzątanie i wystrój kościoła. O
przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Heleny Szpila.
W tym tygodniu patronują nam:
We wtorek: św. Franciszek Salezy– biskup i doktor Kościoła.
W środę: św. Paweł Apostoł.
W czwartek: święci Tymoteusz i Tytus– biskupi.
W piątek: błogosławiony Jerzy Matulewicz—biskup.
W sobotę: św. Tomasz z Akwinu– prezbiter i doktor Kościoła.
*Dlaczego Pallotyni wstają wcześniej niż inni księża?
Żeby dłużej nic nie robić.
*Idzie ksiądz przez las i spotyka łaskę, która
zaczepia go- co ksiądz? A ksiądz —co łaska.
*Jak dzielimy ludzi?
Na tych, którzy wiedzą co mówią i na tych , którzy
mówią co wiedzą .

Wydaje:
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KSIĘŻA PALLOTYNI– PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA
38-623 Uherce Mineralne, Bóbrka 57, tel: 795 528 788
EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

GŁOS SERCA
LITURGICZNO - INFORMACYJNY
TYGODNIK PARAFII
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA W BÓBRCE
UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został
uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił
jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo
proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia
Neftalegou, Droga morska, Zajordanie,
Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom
cienistej krainy śmierci światło wzeszło.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok
Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci:
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli
bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie
za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych
dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i
brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też
powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i
ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą
Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości
wśród ludu.
(Mt 4,12-23).
Kościół w Koryncie od samego
początku musiał zwalczać różne próby
podziału w swoim łonie. Sam Paweł
pisze o tym wyraźnie: „Doniesiono mi

o was, bracia moi, że zdarzają się między wami spory” . W tym kontekście staje się jasne jego wezwanie: „Upominam
was, bracia, w imię naszego Pana Jezusa
Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie
było wśród was rozłamów, byście byli
jednego ducha i jednej myśli”. Jest rzeczą znamienną, że wszystkie wspólnoty
same muszą się organizować, a więc
w pewnym sensie dzielić zadaniami,
a równocześnie muszą przezwyciężać
pokusy rozbicia. Doskonalenie wspólnoty
jest możliwe tylko na bardzo trudnej
drodze zgody wszystkich na podział
funkcji przy równoczesnym zachowaniu
jedności. Chrystus modlił się słowami:
„Ojcze, aby byli jedno”. Jego modlitwa
na pewno została wysłuchana. Ci, którzy
Go kochają, są jedno z Nim i między
sobą. Gdybyśmy lepiej współpracowali
z łaską, nie byłoby tak wiele rozdarć, łez
i krwawych ran w naszych wspólnotach.

Ks. Edward Staniek

ŚW. WINCENTY PALLOTTI– ZWIASTUN PRZYSZŁOŚCI
Wincenty Pallotti urodził się w
Rzymie 21 kwietnia 1795 roku jako syn
Piotra Pawła i Magdaleny De Rossi. Młodość przeżył w religijnej atmosferze domu rodzinnego. Święcenia kapłańskie
otrzymał 16 maja 1818 roku. Po święceniach, z racji swej wszechstronnej i różnorodnej działalności apostolskiej, zaprzyjaźnił się zarówno z wieloma kapłanami, jak i osobami świeckimi, którzy
byli aktywnie zaangażowani w ożywianie
wiary
chrześcija ńskie j
wśród ludności Rzymu. Jego działalność duszpasterska na wszystkich odcinkach przynagliła go do
wzbudzania współpracy
między duchownymi, zakonnikami i świeckimi.
Cechą dominującą w
całym życiu i działalności
apostolskiej Wincentego
Pallottiego było nieustanne
dążenie do świętości, które
stało się zaczynem ożywiającym wszystkie inne dziedziny jego życia. Każdą chwilę swego
życia kierował do Boga nieskończenie
świętego. Św. Wincenty, całkowicie pochłonięty przez Boga, wyznaje: Bóg,
który jest Świętością w swej Istocie,
swoją nieskończoną Świętością niweczy

całą mą niegodziwość, a po unicestwieniu mnie całego, zostaje we mnie Bóg,
Świętość niezmierna, nieskończona, odwieczna i niepojęta . Wincenty Pallotti
zmarł w Rzymie, w domu przy kościele
San Salvatore in Onda dnia 22 stycznia
1850 roku. W setną rocznicę śmierci
został zaliczony w poczet błogosławionych przez papieża Piusa XII, a 20
stycznia 1963 roku kanonizowany przez
papieża Jana XXIII. Powiedział on o

Świętym: Św. Wincenty Pallotti jest jed-

ną z najwybitniejszych postaci w działalności apostolskiej XIX wieku. Nie zadowolił się zwykłym kapłaństwem. Obmyślał inne środki, aby pozwolić ludziom
poznać i pokochać Boga. Motywem,
który dynamizował wieloraką działalność
apostolską św. Wincentego Pallottiego,
było jego osobiste przeżywanie wiary.
Bóg obdarzył go głębokim doświadczeniem swojej Boskiej nieskończonej miłości i nieskończonego miłosierdzia. Według św. Wincentego Pallottiego, najgłębszym motywem Bożej
działalności jest Jego nieskończona miłość. Dlatego
człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Boże,
odnajduje sens swojego
życia tylko wtedy, gdy nieustannie praktykuje miłość
do Boga i bliźniego. To doświadczenie pozwoliło Pallottiemu rozpoznać w Chrystusie Apostoła Ojca Przedwiecznego. Wszystko to, co Jezus czynił
podczas swego życia ziemskiego, znajduje swe źródło w Jego miłości do Ojca
i w Jego zbawczej miłości względem
ludzi Życie będące naśladowaniem Chrystusa, miłość względem Boga Ojca i
miłość bliźniego stanowią sekret skuteczności apostolskiej każdego chrześcijanina. Dlatego miłość jest według św.
Wincentego Pallottiego najistotniejszym
motywem dla każdego, kto pragnie
współpracować w apostolstwie. Naśladowanie Jezusa i uczestnictwo w Jego
zbawczej misji są nieodłączne. A ponieważ wszyscy są wezwani do naśladowania Chrystusa, wszyscy też są zobowiązani do działalności apostolskiej .
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BÓBRKA
+ Stanisław Podkalicki ( od rodz. Pacześniak z
mamą).
+ Lidia Dacko ( od córki Wandy z rodziną).
+ Lidia Dacko.
+ Lidia Dacko.
1) + Lidia Dacko.
2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla ks. Pawła w dniu imienin.
+ Alfreda.
+ Stanisław Podkalicki.
+ Stanisław Podkalicki.
+ Maria Bandrowska w 5 rocz. śmierci.
+ Lidia Dacko ( od syna Stanisława z rodziną).
ORELEC
+ Ewa Zaniewicz.
+ Ewa Zaniewicz ( od Wandy i Gustawa
Zaniewicz).
+ Ewa Zaniewicz ( od koleżanki Grażyny
Szewczyk z mężem i córkami).
+ Ewa Zaniewicz ( od matki chrzestnej z
mężem).
+ Ewa Zaniewicz ( od kuzynek: Eli, Iwony,
Andżeliki i Marzeny z rodzicami).
Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Czesławy i Józefa
Dobrowolskich z prośbą o Boże błogosławieństwo.
SOLINA
+ Bolesław Derewońko ( od Kancelarii Prawniczej z Ustrzyk Dolnych).
+ Bolesław Derewońko ( od rodziny z Myszkowa).

*WOBEC SIEBIE CHCĘ POSTĘPOWAC JAK SĘDZIA,
WZGLĘDEM INNYCH JAK DOBRA MATKA.
* NIECH PANUJE W NAS STAŁE I BEZGRANICZNE
ZAUFANIE BOGU. Z TEGO ZAUFANIA PŁYNIE POKÓJ.
św. Wincenty Pallotti.

