
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. Rozpoczęliśmy rekolekcje wielkopostne. Panu Bogu zawierzamy ten czas. Niech Duch 

Święty towarzyszy ks. Krzysztofowi, siostrom: Sylwii, Ewie, Małgorzacie oraz Janie, aby 

ich posługa przyniosła piękne duchowe owoce. 

2. Jeszcze dziś zapraszamy na Drogę Krzyżową na Kamieniołom. Zbieramy się w kościele 

w Bóbrce o godz. 15.00. Jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca pozostaniemy w świątyni. 

3. Dziś nie ma Nabożeństwa Gorzkich Żali o godz. 16.00 w Orelcu. Nabożeństwo będzie 

miało miejsce po Mszy św. o godz. 11.00 

Program rekolekcji jest następujący: 

Jutro i we wtorek Msze św. z nauką rekolekcyjną w Bóbrce o godz. 16.00, Orelcu o 17.30 i 

w Solinie o godz. 19.00. Ofiara na tacę w ostatnim dniu będzie materialnym wyrazem na-

szej wdzięczności za poprowadzenie rekolekcji. 

4. Jak w każdy piątek Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową i Mszę św. w 

Bóbrce o godz. 16.00, Orelcu o godz. 17.30 i Solinie o 19.00. 

5. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota kwietnia. Zapraszamy na Adorację N.S. z 

modlitwą różańcową  o godz. 15.30 w kościele w Bóbrce. 

6. W przyszłą Niedzielę 2 kwietnia, 23 Bieszczadzka Drużyna Harcerska „ Żagiew”, która  

funkcjonuje w naszej szkole przygotowuje na Święta Wielkanocne : stroiki, palemki, pisan-

ki, baranki itp. Będą one rozprowadzane w Niedzielę Palmową przy naszych kościołach. 

Dochód uzyskany z tej akcji zostanie przeznaczony na pomoc dzieciom z Alleppo pogrążo-

nego wojną. Zachęcamy również parafian, uzdolnionych manualnie do włączenia się w 

tworzenie tych wielkanocnych symboli, które można będzie zostawić w naszej szkole w 

Bóbrce. 

7. Od najbliższej niedzieli nastąpi zmiana w układzie godzinowym Mszy św.  

 7.00 Orelec 

 8.30 Bóbrka 

 10.00 Solina 

 11.30 Orelec 

 13.00 Bóbrka 

Do tej zmiany dojrzewaliśmy przez dłuższy czas. Często brakuje nam czasu na wpisanie 

intencji mszalnych, czy konieczną chwilę rozmowy. Często mieliśmy z ks. Marianem po-

czucie niepotrzebnego pośpiechu. Mamy nadzieję, że nowy rozkład Mszy św. będzie do-

brze przyjęty przez wiernych naszej parafii.  

      Bóbrka 

  * Dziękujemy rodzinom  p. Agaty Myrty i Krystyny Miki za posprzątanie i wystrój świą-

tyni. Na przyszły tydzień prosimy rodziny p.  Janiny Starzyk i Anny Drozdowskiej.                                                                                                                              

      Solina                                                                                                    

* Dziękujemy rodzinie p. Beaty Pasławskiej za  posprzątanie i wystrój kościoła. O przygo-

towanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Marioli Podkalickiej.                                   
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus przechodząc obok ujrzał 

pewnego człowieka, niewidomego od 
urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu 

pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się 
urodził niewidomym - on czy jego rodzi-

ce? Jezus odpowiedział: Ani on nie 

zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się 
tak/, aby się na nim objawiły sprawy 

Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, 
który Mnie posłał, dopóki jest dzień. 

Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie 
mógł działać. Jak długo jestem na świe-

cie, jestem światłością świata. To po-

wiedziawszy splunął na ziemię, uczynił 
błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewi-

domego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się 
w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: 

Posłany. On więc odszedł, obmył się i 

wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy 
przedtem widywali go jako żebraka, 

mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi 
i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest 

ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do 
tamtego podobny. On zaś mówił: To ja 

jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż 

oczy ci się otwarły? On odpowiedział: 
Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, 

pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź 
do sadzawki Siloam i obmyj się. Posze-

dłem więc, obmyłem się i przejrzałem. 

Rzekli do niego: Gdzież On jest? On 
odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc 

tego człowieka, niedawno jeszcze niewi-
domego, do faryzeuszów. A tego dnia, 

w którym Jezus uczynił błoto i otworzył 

mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze 

pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. 
Powiedział do nich: Położył mi błoto na 

oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy 

więc spośród faryzeuszów rzekli: Czło-
wiek ten nie jest od Boga, bo nie zacho-

wuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w 
jaki sposób człowiek grzeszny może czy-

nić takie znaki? I powstało wśród nich 

rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się 
do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz 

w związku z tym, że ci otworzył oczy? 
Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi 

nie wierzyli, że był niewidomy i że przej-
rzał, tak że aż przywołali rodziców tego, 

który przejrzał, i wypytywali się ich w 

słowach: Czy waszym synem jest ten, o 
którym twierdzicie, że się niewidomym 

urodził? W jaki to sposób teraz widzi? 
Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wie-

my, że to jest nasz syn i że się urodził 

niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, 
że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu 

otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, 
ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak 

powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się 

Żydów. 

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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 Żydzi bowiem już postanowili, że 

gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zo-
stanie wyłączony z synagogi. Oto dla-

czego powiedzieli jego rodzice: Ma swo-
je lata, jego samego zapytajcie! Znowu 

więc przywołali tego człowieka, który 

był niewidomy, i rzekli do niego: Daj 
chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek 

ten jest grzesznikiem. Na to odpowie-
dział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie 

wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a 
teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci 

uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? 

Odpowiedział im: Już wam powiedzia-
łem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po 

co znowu chcecie słuchać? Czy i wy 
chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas 

go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego 

uczniem, my jesteśmy uczniami Mojże-
sza. My wiemy, że Bóg przemówił do 

Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, 
skąd pochodzi. Na to odpowiedział im 

ów człowiek: W tym wszystkim to jest 
dziwne, że wy nie wiecie, skąd pocho-

dzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że 

Bóg grzeszników nie wysłuchuje, nato-
miast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest 

czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od 
wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył 

oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby 

ten człowiek nie był od Boga, nie mógł-
by nic czynić. Na to dali mu taką odpo-

wiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a 
śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzuci-

li. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i 

spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty 
wierzysz w Syna Człowieczego? On od-

powiedział: A któż to jest, Panie, abym 
w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: 

Jest Nim Ten, którego widzisz i który 
mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: 

Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. Jezus 

rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby 
przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie 

widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali 

się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy 

faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do 
Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? 

Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli 
niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale 

ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech 

wasz trwa.        (J 9,1-41)                                                               

 Zobaczyć na własne oczy cud. Mieć 

wiarygodnych świadków. Rozmawiać 

z człowiekiem uleczonym z kalectwa i nie 

uwierzyć. Czy to nie zastanawia? Dlaczego 

tak trudno przyjąć interwencję Boga? Ileż 

smutku jest w wypowiedzi kaleki, który 

odzyskał wzrok, skierowanej do faryzeuszy: 

„W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie 

wiecie, skąd Jezus pochodzi, a mnie oczy 

otworzył (...) Gdyby nie pochodził od Boga, 

nie mógłby nic uczynić”. Faryzeusze uwa-

żali się za specjalistów w sprawach Boga, 

a gdy stanęli wobec namacalnego Jego dzia-

łania, nie chcieli Go ani uznać, ani przyjąć. 

Głównym powodem ich zamknięcia na Bo-

że działanie było zbyt doczesne nastawie-

nie. Człowiek jest jak izolowany przewód 

elektryczny. Dopóki dobrowolnie nie odsło-

ni z izolacji swego serca i w akcie wiary nie 

dotknie nim Boga, zbawcza moc miłości nie 

może do niego dotrzeć. Przesadne zaś zabie-

ganie o dobra tego świata potrafi tak szczel-

nie odizolować człowieka od Bożego dzia-

łania, że nic z Jego łaski do niego nie do-

trze. Nam się wydaje, że szczęście polega 

na gromadzeniu dóbr tego świata, na szuka-

niu w nich przyjemności, stąd też sądzimy, 

że im więcej „nakleimy” na siebie tego, co 

doczesne, tym pełniej będziemy szczęśliwi. 

W rzeczywistości jednak stajemy się coraz 

szczelniej odizolowani od prawdziwego 

szczęścia. Kaleka był bardziej otwarty na 

działanie Boże niż zdrowi faryzeusze. Przez 

jego chore oczy, których dotknął Chrystus, 

moc Bożego życia popłynęła aż do jego 

serca.        Ks. Edward Staniek 

BÓBRKA 

Niedziela 26 marca 8.30 1)+ Michał Buczek i Michał Tkaczyszyn.  

  12.30 1)+ Lidia Dacko ( od synowej Lucyny z rodz.). 

2) + Jerzy, Anna i Stanisław Kusz. 

Poniedziałek        

27 marca 

16.00 1) +Aniela Kańczucka w 2 rocz. śmierci. 

2)+ Bronisław Kozdrowski.  

Wtorek 28 marca 16.00 1) Za parafian. 

2)+ Maria, Antoni, Stefania, Władysław i Jan 
Ryłów. 

Msza rekolekcyjna 

w szkole 

11.30 1) Za nauczycieli, wychowawców, pracowni-

ków szkoły i uczniów. 

Środa 29 marca 16.00 1) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla       

Stanisława Zadorożnego  w 70 urodziny, córki 

Stanisławy w 32 urodziny i dla całej rodziny. 

2) O Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty i 

 Adama w 30 rocz. ślubu.  

Czwartek 30 marca 16.00 + Ewa Zaniewicz. 

Piątek 31 marca 16.00 + Irena w rocz. śmierci i Edward Piędzio. 

Sobota 1 kwietnia 16.00 + Janusz Kołtun. 

Niedziela 2 kwietnia 8.30 + Bolesław Derewońko w dniu urodzin. 

 12.30 + Lidia Dacko ( od wnuczka Alka z rodziną). 

ORELEC 

Niedziela 26 marca 7.00 O Boże błogosławieństwo dla Krystyny              

Dobrowolskiej z okazji imienin i urodzin. 

 11.00 + Ewa Zaniewicz. 

Poniedziałek 27 .03 17.30 + Ewa Zaniewicz. 

Wtorek 28 marca 17.30 + Ewa Zaniewicz. 

Środa 29 marca 17.30 + Ewa Zaniewicz. 

Piątek 31 marca 17.30 + Andrzej Podgórski w 1 rocz. śmierci ( od 

córki Joanny z rodziną ). 

Sobota 1 kwietnia 17.30 + Ryszard Nawrocki.  

Niedziela 2 kwietnia  7.00 + Janusz Kołtun ( od Marii i Ryszarda         

Słotwińskich). 

 11.00 + Stanisława i Józef Ciąpała. 

SOLINA 

Niedziela 26 marca 9.45 1) + Bolesław Derewońko. 

2) O Boże błogosławieństwo dla Marii. 

Poniedziałek 27 marca 19.00 + Katarzyna, Jan, Mieczysław i Franciszek 

Porębscy. 

Wtorek 28 marca 19.00 + Kazimierz i Stanisław Orłowscy. 

Piątek 31 marca 17.30 +Henryk Roniek w r. śm. i Wanda  Łubczyk. 

Niedziela 1 kwietnia  9.45 + Za zmarłych cierpiących w czyśćcu. 


