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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

1.  W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca czterdziestodniowy 

okres przygotowania paschalnego – okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem 

naszych głów popiołem na znak pokuty odprawimy o godz. 11.00 (szkolna) i 16.00 w 

Bóbrce, 17.30 w Orelcu i o 19.00 w Solinie.                                                                                          

2. Środa Popielcowa to dzień postu ścisłego obowiązującego wiernych między 18-tym ro-

kiem życia a rozpoczęciem 60-tego roku życia (post polega na wstrzemięźliwości od pokar-

mów mięsnych oraz na spożyciu jednego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków 

w ciągu dnia). Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego 

dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ponadto do postu ścisłego jesteśmy 

zobowiązani również w Wielki Piątek. Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obo-

wiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.                                                                                                             

3. W piątek natomiast rozpoczniemy nabożeństwa drogi krzyżowej. W Bóbrce o godz. 

16.00, w Orelcu i Solinie o 17.30.                                                                                                                  

4. Od przyszłej niedzieli, pierwszej Wielkiego Postu będziemy modlić się śpiewem Gorz-

kich Żali: w Bóbrce po Mszy św. o 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z 

kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.                                                                                                              

5. Zarówno do odprawiania tych nabożeństw, jak i do pobożnego odmówienia w piątki 

Wielkiego Postu przed wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, dobry i najsłodszy 

Jezu, przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Możemy go ofiarować za 

siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warun-

ków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w inten-

cjach Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.  

INTENCJE MODLITEWNE NA MARZEC 

 Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli 

wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i pomoc materialną. 

 Diecezjalna intencja różańcowa: O dobre przeżycie Wielkiego Postu. 

      Bóbrka          

*Dziękujemy rodzinom  p. Stefanii Zamojskiej i Beaty Zamojskiej  za posprzątanie i wy-

strój świątyni. Na przyszły tydzień prosimy rodziny P. Małgorzaty Łazor i  Stanisławy  

Orłowskiej.                                              

      Solina                                                                                                    

*Dziękujemy rodzinie p. Beaty Gładysz  za  posprzątanie i wystrój kościoła.                              

O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Doroty Szpojnarowicz.                                              

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA VIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ       26. 02. 2017 R. 

 W czasie rekolekcji wielkopostnych  kaznodzieja zwraca się do wiernych:                    

teraz będą nauki stanowe dla mężczyzn a kobiety prosimy o wyjście ze świątyni. 

Kobiety opuszczają  kościół a organista intonuje pieśń:                                                       

Idźcie precz marności światowe... 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Nikt nie może dwom panom służyć. 

Bo albo jednego będzie nienawidził, a dru-

giego będzie miłował; albo z jednym będzie 

trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie 

służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam 

wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje 

życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje 

ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie 

nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej 

niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w 

powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do 

spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. 

Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto 

z was przy całej swej trosce może choćby 

jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? 

A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? 

Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: 

nie pracują ani przędą. A powiadam wam: 

nawet Salomon w całym swoim przepychu 

nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli 

więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do 

pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodzie-

wa, to czyż nie tym bardziej was, małej wia-

ry? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie 

mówcie: co będziemy jeść? co będziemy 

pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o 

to wszystko poganie zabiegają. Przecież 

Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszyst-

kiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o 

królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a 

to wszystko będzie wam dodane. Nie 

troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo ju-

trzejszy dzień sam o siebie troszczyć się 

będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.                     

    (Mt 6, 24-3)           

 Rozterki dotykają każdego chrze-
ścijanina, który chce na serio traktować 

w ska z a n i a  C h r y s t u s a  z a w a r t e 

w Ewangelii. U korzeni tych rozterek leży 
słabość wiary. Ten, kto zawierzył Bogu, 

dość szybko się przekonuje, że w służbie 
u Niego otrzymuje się pełne wyposaże-

nie. To jest tak, jakby człowiek zgłosił 

się do wielkiego przedsiębiorstwa, 
o zasięgu światowym, w którym pracow-

nik otrzymuje wszystko, co jest potrzeb-
ne do dobrego wykonania zleconych mu 

zadań. Im lepszy pracownik, tym mniej 
musi myśleć o sobie i urządzeniu swego 

życia, bo inni z tego przedsiębiorstwa 

będą się o to troszczyli. Przedsiębiorstwo 
bowiem jest samowystarczalne. Pracow-

nik dla dobra przedsiębiorstwa winien 
oddać w stu procentach swój czas, siły, 

pieniądze. Sprawiedliwy Pracodawca nie 

tylko mu za wszystko po sprawiedliwości 
zapłaci, ale nadto nagrodzi stokrotnie. 

Jeśli jednak pracownik zgłasza się do 
pracy i interesuje go jedynie pytanie: 

jaką otrzyma pensję, z góry wiadomo, że 
nie interesuje go dobro przedsiębior-

stwa, lecz własny interes. Pracodawca, 

jeśli nawet zatrudni takiego najemnika, 
wypłaci mu po sprawiedliwości za jego 

pracę, ale nigdy nie zatroszczy się 
o niego wiedząc, że ten troszczy się 

o siebie sam. Niewielu ludzi ma jednak 

odwagę  zg łos i ć  s i ę  do  p racy 
w Królestwie niebieskim z gotowością 

całkowitego oddania siebie do dyspozycji 
Boga.            Ks. Edward Staniek 

G ŁO S  S E R CA  
 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       
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  Środa Popielcowa swą nazwę 

przyjęła z obrzędu posypywania głów 
popiołem. W obecnej liturgii symbolowi 

temu towarzyszą wypowiadane przez 
kapłana słowa: "Prochem jesteś i w 

proch się obrócisz" lub "Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię". To gest uznania 
swojej niewystarczalności i zależności 

od Boga. Środa 
Popielcowa roz-

poczyna okres 40
-dniowego przy-

gotowania do 

n a j w i ę k s z e j 
chrześcijańskiej 

uroczystości - 
świąt Wielkiej 

Nocy. Wielki Post 

trwa do początku 
liturgii Mszy Wie-

czerzy Pańskiej 
sprawowanej w 

Wielki Czwartek. 
Wielki Post na-

wiązuje do 40-dniowego pobytu Chry-

stusa na pustyni, gdzie pościł i był ku-
szony przez szatana. Jezus udał się w 

miejsce odosobnienia zaraz po przyjęciu 
chrztu z rąk św. Jana i przed rozpoczę-

ciem publicznej działalności. Wtedy też 

św. Jan nawoływał do pokuty oraz przy-
gotowania na przyjście Zbawiciela, który 

będzie chrzcił "Duchem Świętym i 
ogniem". Post jest więc jednym z ele-

mentów pokuty. Zwyczaj posypywania 

głów popiołem na znak żałoby i pokuty, 
celebrowany w Środę Popielcową, znany 

jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. 
w starożytnym Egipcie, u Arabów i w 

Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII 
wieku. Pierwsze świadectwa o święceniu 

popiołu pochodzą z X wieku. W 1091 

roku papież Urban II wprowadził ten 

zwyczaj jako obowiązujący w całym Ko-

ściele. W tym też czasie ustalono, że 
popiół do posypywania głów wiernych 

ma pochodzić z palm poświęconych w 
Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 

Jeszcze na początku XX wieku w Popie-

lec trwały zabawy. Karnawał kończył się 
pod koniec dnia dopiero wtedy, gdy gło-

wy wiernych 
zostały posypa-

ne popiołem. 
Rytuał wprowa-

dzono do liturgii 

Kościoła ok. IV 
wieku i aż do X 

wieku przezna-
czony był dla 

osób publicznie 

odprawiających 
pokutę. Ten 

prosty obrzęd 
stanowi pozo-

stałość po staro-
żytnej liturgii 

nakładania pokuty na publicznych 

grzeszników. Pokutnicy gromadzili się w 
świątyni, wyznawali grzechy, kapłan zaś 

posypywał ich głowy popiołem, nakazu-
jąc opuszczenie wspólnoty na czas po-

kuty. Progi świątyń wolno im było zno-

wu przestąpić dopiero po spowiedzi w 
Wielki Czwartek. Z czasem, dla podkre-

ślenia solidarności Kościoła z grzeszni-
kami, rozciągnięto wspomniany zwyczaj 

na wszystkich uczestników liturgii. Po-

piół jest symbolem umartwienia i na-
wrócenia się do Boga. Podobnie jak 

ogień, symbolizuje on moc oczyszczają-
cą. Niekiedy pochodził ze starych cmen-

tarnych krzyży, spalonych w Wielką So-
botę podczas święcenia ognia. Asceci 

dodawali go nieraz do jedzenia, a biedni 

- do wypieku chleba, by było go więcej.  

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ... BÓBRKA 

Niedziela 26 lutego 8.30 + Marian, Krzysztof i Ryszard z rodz. Piergies.  

  12.30 1)+ Lidia Dacko ( od Stowarzyszenia „ Razem 

dla Glinnego”). 

2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

dla Filipka Otorowskiego w 4 urodziny. 

Poniedziałek 27 lutego 16.00 + Stanisław Kołtun.  

Wtorek 28 lutego 16.00 + Stanisław Kołtun. 

Środa 1 marca 11.00 W intencji parafian, nauczycieli, wychowaw-

ców,  pracowników i uczniów ZS w Bóbrce. 

 16.00 Za Ryszarda i Teresę oraz ich dzieci Piotra , 

Katarzynę i Urszulę z rodzinami. 

Czwartek 2 marca 16.00 + Ewa Zaniewicz. 

Piątek 3 marca 16.00 + Maria i Stanisław Kusz.  

Sobota 4 marca 16.00 1) + Ewa Zaniewicz. 

2) + Kazimierz Janczak. 

Niedziela 5 marca 8.30 + Lidia Dacko ( od Urszuli i Józefa Orłowskich). 

 12.30 1)+ Kazimiera, Stefan i Tadeusz Fedorowicz. 

2) Dziękczynna za 60 lat małżeństwa Anny i 

Władysława z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.  

ORELEC 

Niedziela 26 lutego 7.00 + Maria Mamrowicz ( od męża wraz z synami). 

 11.00 + Stanisław Kołtun (od Agnieszki i Marka z 

rodz.). 

Środa 1 marca 17.30 1) + Ewa Zaniewicz 

2) + Stanisław Kołtun. 

Czwartek 2 marca 17.30 + Stanisław Kołtun 

Piątek 3 marca 17.30 + Stanisław Kołtun.   

Niedziela 5 marca  7.00 + Maria Mamrowicz (od RR Anieli Podgórskiej.) 

 11.00 + Ewa Zaniewicz. 

SOLINA 

Niedziela 26 lutego 9.45 + Bolesław Derowońko. 

Środa 1 marca 19.00 + Halina Bober ( od siostry Lucyny i         

Mieczysława Ulanowskich z rodziną). 

Piątek 3 marca 17.30 +Halina Bober (od Zofii i Franciszka                        

Krupińskich z rodziną). 

Niedziela 5 marca  9.45 + Za zmarłych cierpiących w czyśću. 

Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich.  

W ich twarzach odbija się Chrystus.  Św. Jan Paweł II 


