
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. Dziś o godz. 17.00 w domu parafialnym spotkanie Lectio Divina. 

2. Zamykamy akcję zbierania makulatury. Dzięki wam, którzy zbieraliście makulatu-

rę, dzięki współpracy ze strony pani Elżbiety Czerwińskiej - Dyrektor Zespołu Szkół 
w Bóbrce oraz pomocy pana Leona Dobrowolskiego, mogliśmy przeznaczyć 773 zł 

na budowę studni w Sudanie. Bardzo wam wszystkim dziękuję! 

3. W najbliższą sobotę świętujemy w naszej parafii św. Józefa Oblubieńca Maryi. W 

tym dniu Msza św. w kościele w Bóbrce o godz. 8.30. Szczególnie serdecznie za-

praszamy wszystkich parafian na uroczystą Mszę św. w Orelcu o godz. 12.00. Mszy 

św. odpustowej będzie przewodniczył ks. Piotr Bartnik - proboszcz z Górzanki.                                                                                                             

2. W piątek Droga Krzyżowa i Msza św. w kościele a pozostałe Msze św. w kaplicy 

o godz. 16.00.                                                                                                               

3. Nabożeństwo Gorzkich Żali w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, Bóbrce po Mszy 

św. o 12.30 i w Orelcu z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00.                                                                    

Zarówno do odprawiania tych nabożeństw, jak i do pobożnego odmówienia w piąt-

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

najsłodszy Jezu, przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego.  Modli-

twa jest zamieszczona pod intencjami.                                                                                  

5. Jak każdego roku możemy wesprzeć dzieła Caritas poprzez składane ofiary za 

baranki i świece wielkanocne. Ofiara wynosi co najmniej 5 zł za baranka i 5 zł za 

świeczkę.                                                                                                       

8. 25 marca po Mszy św. o godz. 16.00 będzie miało miejsce spotkanie dla dzieci 

przygotowujących się do I Komunii.                                                                                           

      Bóbrka          

* Dziękujemy rodzinom  p. Jolanty Przychodzeń i Agaty Kaliniewicz za posprzątanie 

i wystrój świątyni. Na przyszły tydzień prosimy rodziny p. Magdaleny Myrta i  
Elżbiety Zglenickiej.   

      Solina                                                                                                    
* Dziękujemy rodzinie p. Anny Wojtanowskiej za  posprzątanie i wystrój kościoła.                              

O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Teresy Wójcik.                                  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU   12.03.2017 R. 

Z PAMIĘTNIKA KATECHETYKA 
Na lekcji religii pani katechetka z przejęciem opowiada dzieciom o ciężkiej sytuacji 

Maryi i Józefa, którzy szukali domu w Betlejem, w którym mógłby przyjść na świat 
Jezus. Kiedy skończyła jedno dziecko podnosi rękę i podsumowuje: proszę pani, 

św. Józef nie był przygotowany, najpierw praca i dom a potem rodzina. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 
i brata jego Jana i zaprowadził ich na 
górę wysoką, osobno. Tam przemienił 
się wobec nich: twarz Jego zajaśniała 
jak słońce, odzienie zaś stało się białe 
jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz 
i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy 
Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że 
tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu 
trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on 
jeszcze mówił, oto obłok świetlany osło-
nił ich, a z obłoku odezwał się głos: To 
jest mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, 
słysząc to, upadli na twarz i bardzo się 
zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, do-
tknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie 
się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie wi-
dzieli, tylko samego Jezusa. A gdy scho-
dzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: 
Nie opowiadajcie nikomu o tym widze-
niu, aż Syn Człowieczy zmartwychwsta-
nie. (Mt 17,1-9) 

  Wielki Post to okres, w którym 
Kościół organizuje wyprawę na trzy 

szczyty znane z Ewangelii. Rozpoczyna 
od Taboru, by ci, którzy decydują się na 

tę wędrówkę, mogli doświadczyć obec-
ności Boga, by spojrzeli w świat Bożego 

życia i doznali przemieniającej mocy 

modlitwy. Drugim szczytem jest Góra 
Oliwna. Na niej można poznać prawdę 

o tajemnicy zła dręczącego ludzkość 

i siłę modlitwy jako szczepionki uodpor-

niającej na wszelkie jego zakusy. 
W Wielki Piątek najbardziej odważnych 

Kościół prowadzi na Kalwarię, by objawić 

tajemnicę zwycięstwa Boga nad złem. 
Dramat tego szczytu trwa trzy dni. Po-

czątkowo wszystko wskazuje na przewa-
gę zła, ale poranek wielkanocny ujawnia 

bezapelacyjne zwycięstwo Boga. Nikt nie 

potrafi zdobyć tych trzech szczytów bez 
doskonalenia modlitwy, czyli autentycz-

nego spotkania z Bogiem. Chodzi 
o umiejętność wejścia w Jego świat i 

o zdolność chodzenia z Nim, w naszym 
świecie. Po przeżyciu bogactwa Taboru, 

Getsemani i Golgoty życie człowieka wy-

gląda zupełnie inaczej. Z tych szczytów 
wszystko widać we właściwych propor-

cjach. Brakuje nam dziś szkoły modlitwy. 
Potrzeba mistrzów, wytrawnych znaw-

ców sztuki duchowego alpinizmu. Jest 

ich wciąż za mało, a kandydatów do tej 
szkoły wielu. Prośba apostołów: „Panie 

naucz nas modlić się” w okresie Wielkie-
go Postu staje się szczególnie aktualna. 
      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       

W  B Ó B R C E  
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 Św. Józef, oblubieniec Najświęt-

szej Maryi Panny, w kalendarzu liturgicz-
nym Kościoła zajmuje miejsce specjal-

ne, skoro jego wspomnienie Kościół ob-
chodzi w sposób uroczysty. Miesiąc ma-

rzec jest w sposób szczególny poświęco-

ny św. Józefowi. Jego święto obchodzi-
my 19 marca jako uroczystość. Bardzo 

pięknie wyrażają prawdę o św. Józefie 
niektóre pieśni: "Szczęśliwy, kto sobie 

patrona Józefa ma za Opiekuna. Niechaj 
się niczego nie boi, gdy św. Józef przy 

nim stoi Patronem...". Hebrajskie imię 

Józef oznacza tyle, co "Bóg 
przydał". Św. Józef pochodził z 

królewskiego rodu Dawida. 
Pomimo tego, że pochodził z 

takiego rodu, zarabiał na życie 

trudniąc się obróbką drewna. 
Mieszkał zapewne w Nazare-

cie. Nie był on według ciała 
ojcem Jezusa Chrystusa. Był 

nim jednak według żydowskie-
go prawa jako małżonek Ma-

ryi. Zaręczony z Maryją stanął przed 

tajemnicą cudownego poczęcia. Posta-
nowił wówczas dyskretnie się usunąć, 

ale po nadprzyrodzonej interwencji 
wziął do siebie Maryję, a potem jako 

prawdziwy Cień Najwyższego pokornie 

asystował w wielkich tajemnicach. Cho-
ciaż Maryja porodziła Pana Jezusa dzie-

wiczo, to jednak według otoczenia św. 
Józef był uważany za Jego ojca. On to 

kierował w drodze do Betlejem, nada-

wał Dzieciątku imię, przedstawiał Je w 
świątyni jerozolimskiej i uciekając do 

Egiptu ocalił przed prześladowaniem 
króla Heroda. Widzimy jeszcze św. Józe-

fa w czasie pielgrzymki z dwunastolet-
nim Jezusem do Jerozolimy na święto 

Paschy. Potem już się w Ewangelii nie 

pojawia. Niektórzy sądzą, że wkrótce 

potem zakończył życie w obecności Pa-

na Jezusa i Najświętszej Maryi, na Ich 
rękach i miał uroczysty pogrzeb, bo w 

ich obecności. Może dlatego św. Józef 
jest uważany za szczególnego patrona 

dobrej śmierci. Św. Józef był rzemieślni-

kiem, być może cieślą, co oznacza he-
brajski wyraz charasz. Zajmował się 

pracą w drewnie, w metalu, w kamie-
niu. Wykonywał zatem narzędzie co-

dziennego użytku, konieczne również w 
gospodarce rolnej. Jest rzeczą uderzają-

cą, że w wydarzeniach z dziecięcych lat 

Pana Jezusa, św. Józef odgry-
wa znaczącą rolę. Jemu anioł 

wyjaśnia tajemnice wcielenia 
Syna Bożego, jemu poleca 

ucieczkę i powrót do Nazaretu 

po śmierci Heroda. Na obrazach 
widzimy zwykle św. Józefa jako 

starca, by w ten sposób pod-
kreślić prawdę o dziewiczym 

poczęciu Pana Jezusa. W rze-
czywistości jednak św. Józef był 

młodzieńcem w pełni urody i sił. Pisarze 

podkreślają, że do tak wielkiej godności, 
opiekuna Pana Jezusa, oblubieńca Naj-

świętszej Maryi Panny i żywiciela - gło-
wy Najświętszej Rodziny, powołał Pan 

Bóg męża o niezwykłej cnocie. Dlatego 

słusznie stawiają oni św. Józefa na czele 
wszystkich świętych Pańskich, a Kościół 

obchodzi jego doroczną pamiątkę, po-
mimo Wielkiego Postu, jako uroczy-

stość. W Polsce kult św. Józefa jest bar-

dzo żywy. Już na przełomie XI i XII w. 
w Krakowie obchodzono 19 marca jego 

święto. W XVII i XVIII w. nastąpił naj-
większy rozwój nabożeństwa do św. 

Józefa. W 1645 r. ukazały się godzinki 
ku czci św. Józefa. W XVII w. wybudo-

wano największe sanktuarium św. Józe-

fa w Polsce, w Kaliszu.   

 SZCZĘŚLIWY KTO SOBIE PATRONA ... BÓBRKA 

Niedziela 12 marca 8.30 + Monika Zulewska w 3 rocz. śmierci. 

  12.30 + Władysław Kaliniewicz w 10 rocz. śmierci. 

Poniedziałek 13 marca 7.30 1) Za parafian. 

2)+ Ewa Zaniewicz.  

Wtorek 14 marca 16.00 1) Za parafian. 

2)+ Ewa Zaniewicz. 

Środa 15 marca 16.00 + Lidia Dacko ( od pracowników z Detalu   

Domu Handlowego Rejonowej Spółdzielni   

Zaopatrzenia i Zbytu w Lesku).  

Czwartek 16 marca 16.00 1)+ Ewa Zaniewicz. 

2) Za parafian. 

Piątek 17 marca 16.00 + Karolina i Szczepan. 

Sobota 18 marca 8.30 Za parafian. 

Niedziela 19 marca 8.30 + Karol w 1 rocz. śmierci. 

 12.30 + Lidia Dacko ( od Prezesa Rejonowej      

Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Lesku oraz 

kolegów i koleżanek z księgowości i biura   

ORELEC 

Niedziela 12 marca 7.00 + Ewa Zaniewicz 

 11.00 + Zenon Słotwiński. 

Środa 15 marca 17.30 + Ewa Zaniewicz 

Piątek 17 marca 17.30 + Ewa Zaniewicz.   

Sobota 18 marca  

Odpust  
Świętego Józefa 

12.00 1) Za parafian. 

2) + Ewa Zaniewicz. 
3) O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla  

Józefy. 

Niedziela 19 marca  7.00 + Józef Węgrzyn w 10 rocz. śmierci. 

 11.00 + Ewa Zaniewicz 

SOLINA 

Niedziela 12 marca 9.45 + Bolesław Derewońko. 

Piątek 17 marca 17.30 +Józefa Adamko. 

Niedziela 19 marca  9.45 + Bolesław Derewońko. 

"Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy,                

która nie zawsze jest zgodna z opinią większości.                     

Słucha on głosu sumienia, a nie siły,                                     

i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych". 

   Św. Jan Paweł II (Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.) 


