
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. Trwa zbiórka makulatury. Możemy ją składować pod wiatą (altaną) przy szkole 

w Bóbrce. Dochód zostanie przeznaczony na budowę studni w Afryce. 

2. Zachęcamy do zaangażowania się w akcję pomocy dla chorego Witusia, która 
polega na odpisaniu 1% z podatku. Szczegółowe informacje znajdują się na      

ulotkach i w biuletynie poniżej. Za wsparcie dziękujemy z całego serca. 
Możesz pomóc w leczeniu chorego Witusia przekazując 1%  na subkonto złożone 

w: Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Lesku z/s           
w Huzelach  KRS 0000036376. Konieczne jest również wpisanie w rubryce:  

„ INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%”  

 „1% na leczenie i rehabilitację WITOLDA FEDOROWICZA”                                                 
3. We wtorek 14 lutego będziemy obchodzić święto św. Cyryla i Metodego–      

patronów Europy. Zapraszamy na Mszę Świętą by modlić się za nasz kontynent. 
4. Przypominamy, że w Kościele w Bóbrce w czasie Adoracji Najświętszego       

Sakramentu modlimy się w intencjach parafii i osób nam bliskich: 

 we wtorki o 15.30 -w intencji rodziny 

 we czwartki o 15.30 - w intencji osób uzależnionych i wszystkich, 

których ten problem dotyka 
Nasza modlitwa będzie wyrazem troski o dobro jakim jest parafialna wspólnota. 

5. W piątek 17 lutego zapraszamy młodzież wszystkich klas gimnazjalnych na         
spotkanie formacyjne o godz. 16.45 w domu parafialnym. 

6. Spotkania dla grup w sobotę: ministranci o 11.00, schola o 14.30.                                 

             Bóbrka           
*Dziękujemy rodzinom  P. Stanisławy Kusz i Jadwigi Baran a także kilku           

anonimowym paniom, które dołożyły się do kwiatów za posprzątanie i wystrój 
świątyni. Na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Janiny Łukacz i Anety Łukacz.                                                 

      Solina                                                                                                     

*Dziękujemy rodzinie p. Zofii Dzwończyk za  posprzątanie i wystrój kościoła.  O 
przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Haliny Ulanowskiej.                                               

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA VI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ       12. 02. 2017 R. 

W klasztorze o surowej regule  mnisi mogą powiedzieć tylko  jedno zdanie w ciągu 

roku podczas obiadu  wielkanocnego. Pierwszego roku wstaje jeden mnich i  mówi:  
-uwielbiam owsiankę.  

Po roku absolutnego milczenia, podczas obiadu wielkanocnego 
wstaje   drugi mnich i mówi:  

-a ja nie cierpię owsianki.  

Po upływie roku, przy  kolejnym posiłku wielkanocnym wstaje 
trzeci mnich i ze złością oznajmia:  

-mam dość tych ciągłych rozmów o owsiance!!! 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus powiedział do swoich uczniów: 

„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo 

albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale 

wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam 

wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, 

ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni 

się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokol-

wiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, 

choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, 

ten będzie najmniejszy w królestwie niebie-

skim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten 

będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo 

powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedli-

wość nie będzie większa niż uczonych 

w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że po-

wiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto 

by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 

A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa 

na swego brata, podlega sądowi. A kto by 

rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wyso-

kiej Radzie. A kto by mu rzekł 

«Bezbożniku», podlega karze piekła ogni-

stego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed 

ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś 

przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed 

ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 

z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój 

ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem 

szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię 

przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia 

dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzie-

nia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz 

stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeli-

ście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja 

wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie pa-

trzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił 

się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje 

oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je 

i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla 

ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 

niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone 

do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci 

powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 

siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 

zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe 

twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano 

też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, 

niech jej da list rozwodowy». A Ja wam po-

wiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza 

wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołó-

stwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, do-

puszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście rów-

nież, że powiedziano przodkom: «Nie bę-

dziesz fałszywie przysięgał*, «lecz dotrzy-

masz Panu swej przysięgi*. A Ja wam po-

wiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na 

niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, 

bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozo-

limę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na 

swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet 

jednego włosa uczynić białym albo czarnym. 

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co 

nadto jest, od Złego pochodzi».   (Mt 5,17-37) 

G Ł O S  SE R C A  
T Y G O D N I K  L I T U R G I C Z N O  -  I N F O R M A C Y J N Y                                   

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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 Kościół jest podobny do stacji 

telewizyjnej, która przekazuje ludzkości 
program samego Boga. Chodzi w nim 

o wiadomości dotyczące szczęścia czło-
wieka. Aby jednak nadawanie programu 

miało swój sens, ludzie muszą dyspono-

wać sprawnymi odbiornikami. Stąd też 
Kościół nie może się ograniczyć jedynie 

do przekazu samych wiadomości o Bogu 
i zbawieniu, lecz również musi ustawicz-

nie zabiegać o możliwie dokładne usta-
wienie odbiorników. To część jego misji 

na Ziemi. Chodzi o doskonalenie wrażli-

wości sumienia. Człowiek tylko wówczas 
może właściwie spojrzeć na swoje życie 

religijne i moralne, jeśli ma dobrze usta-
wione sumienie. Doskonalenie zaś wraż-

liwości sumienia dokonuje się przez ob-

raz kontrolny, na którym są podane Bo-
że przykazania ujęte w dekalog. Jeśli 

człowiek dobrze rozumie sens poszcze-
gólnych przykazań i sens ich całości, 

wówczas ideał życia, który nadaje tele-
wizyjna stacja przekazująca Boże Obja-

wienie, jest tak piękny, iż właściciel od-

biornika nie potrafi nawet przez moment 
spoglądać na obraz zamazany, a gdyby 

się to stało, natychmiast sam ustawia 
ostrość obrazu. Jeśli jednak nie rozumie 

dekalogu, obraz Bożego ideału życia 

jawi się nie tylko bez kolorów, ale zupeł-
nie zdeformowany, jak w krzywym 

zwierciadle. Kościół jest zobowiązany do 
tego, by program był idealnie czysty, 

bez żadnych domieszek. Ma przekazy-

wać Prawdę objawioną, zawartą 
w Piśmie Świętym i Tradycji. Nie może 

jej zniekształcać w swym studio. Nie 
może podawać ludzkich interpretacji, 

jeno samą czystą prawdę przekazaną 
przez Boga. W tym celu otrzymał spe-

cjalny dar – nieomylność. Za ten czysty 

przekaz odpowiedzialność ponoszą 

przede wszystkim biskupi, ale w pewnej 

mierze każdy, kto odbiera program. Jeśli 
pojawia się coś, co nie harmonizuje 

z Ewangelią, każdy wierny winien zgła-
szać swoje zastrzeżenia, stawiać pyta-

nia, domagać się wyjaśnienia. Trudniej-

sze zadanie Kościoła polega na ciągłym 
naprawianiu niszczonych przez nieuwa-

gę, nieostrożność, a czasem całkiem 
świadomie odbiorników, którymi są su-

mienia poszczególnych wiernych. Samo 
dotarcie do jednostki jest trudne, prze-

konanie zaś człowieka o potrzebie wła-

ściwego ustawienia sumienia jest jesz-
cze trudniejsze. Nie da się tego robić na 

siłę. To musi być gest dobrowolny. Cza-
sem trzeba czekać latami. Gdyby udało 

się na większą skalę ustawić sumienia 

według przykazań dekalogu, życie spo-
łeczne zmieniłoby zupełnie swój kształt. 

Tak niewiele potrzeba, wystarczy udo-
skonalić wrażliwość sumienia. Trzeba to 

jednak uczynić na wielką skalę. Los bo-
wiem ludzi wrażliwego sumienia 

w środowisku o zniekształconym sumie-

niu jest bardzo ciężki. Taki człowiek sta-
je się dla innych bolesnym wyrzutem 

sumienia i napotyka na zorganizowaną 
akcję wymierzoną przeciw niemu. Jeśli 

nie uda się zniszczyć jego sumienia, to 

zniszczą jego samego. Chrystus, mimo 
iż doskonale wiedział, jakie jest prawo 

tego świata, postanowił zająć się znisz-
czonymi sumieniami swoich słuchaczy. 

Potrafił zorganizować wspólnotę ludzi 

wrażliwego sumienia i przekonać ich, iż 
mimo groźnych ataków świata muszą 

wytrwać i udowodnić, że o wartości 
człowieka nie decyduje nic innego, tylko 

dobrze ustawione sumienie. Kościół 
kontynuuje dzieło swego Mistrza. 

                       Ks. Edward Staniek. 

JAM JEST PAN BÓG TWÓJ... BÓBRKA 

Niedziela 12 lutego 8.30 + Za zmarłych cierpiących w czyśćcu.  

  12.30 + Lidia Dacko ( od Haliny Krupka i dzieci z   

Lublina). 

Poniedziałek 13 lutego 16.00 1) + Stanisław Podkalicki. 

2) + Stanisław Kołtun.  

Wtorek 14 lutego 16.00 1) + Janina Hostyńska.  

2) + Stanisław Kołtun. 

Środa 15 lutego 16.00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla        

Katarzyny z okazji urodzin. 

Czwartek 16 lutego 16.00 1) + Stanisław Kołtun (od Zofii Wojtaszek). 

2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla   
rodziny Kusz. 

Piątek 17 lutego 16.00 + Janina Hostyńska i Janina Szałaj. 

Sobota 18 lutego 16.00 + Stanisław Kołtun. 

Niedziela 19 lutego 8.30 + Zmarli z rodziny Podkalickich. 

 12.30 + Lidia Dacko ( od pracowników i uczestników 

Warsztatu Terapii Zajęciowej). 

ORELEC 

Niedziela 12 lutego 7.00 O Boże błogosławieństwo dla Klaudii. 

 11.00 + Stanisław Kołtun ( od kolegów i koleżanek 

syna Marka-pracowników WPS-u. 

Środa 15 lutego 17.30 + Stanisław Kołtun (od Małgorzaty i Krzysztofa 

Skowron z dziećmi). 

Piątek 17 lutego 17.30 + Stanisław Kołtun ( od Grzegorza Wojtaszek z 

rodziną). 

Niedziela 19 lutego  7.00 + Czesław, Józefa, Zbigniew i Stanisława z  

rodziny Węgrzyn. 

 11.00 + Stanisław Kołtun ( od sąsiada Janka z całą 

rodziną). 

SOLINA 

Niedziela  12 lutego 9.45 + Bolesław Derowońko. 

Niedziela  19 lutego  9.45 + Bolesław Derewońko. 

 Wolą Bożą jest, abyśmy zachowywali przykazania, czyli  

prawo Boże dane Izraelowi za pośrednictwem Mojżesza na Górze 

Synaj. Dane wszystkim ludziom. Stwórca, który jest zarazem  

najwyższym prawodawcą, wpisał w serce człowieka cały porządek 

prawdy. Porządek ten warunkuje dobro i ład moralny i przez to jest podstawą 

godności człowieka stworzonego na obraz Boży.  Przykazania zostały dane dla 

dobra człowieka , dla jego dobra osobistego, rodzinnego  i społecznego. One są 

naprawdę drogą dla człowieka.     Św. Jan Paweł II, Elbląg  6 czerwca 1999r. 


