
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. Dzisiaj w kościołach zbierane są ofiary do puszek na rzecz ofiar wojny w Syrii,  można 

także przynosić skarbonki z jałmużną wielkopostną.      

2. Na pomoc dla dzieci z Aleppo cierpiącym na skutek wojny zebraliśmy 2920 zł.   

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję: drużynie harcerskiej „Żagiew”,  

samorządowi szkolnemu, dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom ze szkoły w Bóbr-

ce, osobom, które wykonały palmy i stroiki wielkanocne oraz tym wszystkim,  którzy sko-

rzystali z tej oferty i wsparli akcję finansowo. Pieniądze zostaną  przekazane caritas.   

3. W tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek Ur. Św. Wojciecha-bp i m, głównego pa-

trona Polski, dodatkowa Msza Św. w Orelcu o 19.00, we wtorek święto Św. Marka Ewange-

listy a w sobotę święto Św. Katarzyny Sieneńskiej – doktora Kościoła i patronki Europy.  

4. W przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie będziemy gościć ks. Waldemara Pawlika,  

rektora seminarium w Ołtarzewie wraz z klerykami.  Podzielą się doświadczeniem  powoła-

nia i po Mszy Św. zbiorą ofiary do puszek na potrzeby pallotyńskiego seminarium.                                             

Zapowiedzi przedślubne: Do zawarciu Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie 

przygotowują się: Łukasz Rafał Rachwalski i Dorota Rachwalska  zd. Cwenar, będący w 

związku cywilnym i zamieszkali w Lesku. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach do za-

warcia sakramentalnego związku małżeńskiego, wyżej wymienionych osób proszony jest o 

kontakt z duszpasterzami  naszej parafii.                                 
      Bóbrka                                                                                           

*Dziękujemy za sprzątanie świątyni  rodzinom: p.  Wandy Kusz i Julity Kusz. O  przygoto-

wanie świątyni na przyszłą Niedzielę prosimy rodziny zawierających sakrament małżeń-

stwa: p. Doroty Rachwalskiej i Łukasza Rachwalskiego.     

      Solina                                                                                                                                 

* Dziękujemy rodzie p.  Bożeny Makulskiej  za  posprzątanie i wystrój kościoła. O przygo-

towanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Emilii Seń. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 23. 04. 2017 R. 

 Zbliżała się zima 2013/2014 r. Mieszkańcy indiańskiej wioski  wy-

brali się do szamana aby dowiedzieć się czy będzie surowa. Szaman po-

mruczał,  podymił i oznajmił: zima w tym roku będzie ostra. Mieszkańcy 

zaczęli przygotowania. Nagromadzili mięsa, skór i drzewa na opał.   Zima 

okazała się jednak łagodna i wiele zgromadzonych zapasów się  zmarno-

wało. Na drugi rok  znowu udali się do szamana z tym samym   pytaniem. 

Szaman jak ostatnio poczynił wróżby i oznajmił z powagą:  zima będzie 

bardzo ostra. Mieszkańcy  jeszcze bardziej się przygotowali; gromadząc  więcej opału, skór 

i mięsa. A zima znowu była łagodna i zapasów nie wykorzystano. Zbliżała się kolejna zima 

więc mieszkańcy wioski  ponownie poszli do  szamana. Szaman jak zwykle pomruczał po-

dymił i oznajmił z przerażeniem: zima będzie straszna, takiej nie pamiętają nawet  najstarsi 

Indianie. W wiosce  panika, desperackie gromadzenie żywności, odzienia i drzewa. A zima 

była bardzo  łagodna.  Na przyszły rok wkurzeni mieszkańcy wioski zlekceważyli szamana i 

poszli zaciągnąć języka do stacji  meteorologicznej. Tam usłyszeli straszną prognozę: będzie 

zima stulecia, ponieważ  Indianie już od trzech lat się do niej przygotowują :) 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Było to wieczorem owego pierw-
szego dnia tygodnia. Tam gdzie przeby-

wali uczniowie, drzwi były zamknięte z 
obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął 

pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to 

powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 
Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy 

Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój 
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i 

powiedział im: Weźmijcie Ducha Święte-
go! Którym odpuścicie grzechy, są im 

odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwuna-
stu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, 

kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie 
mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale 

on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego 

nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę 
palca mego w miejsce gwoździ, i nie wło-

żę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A 
po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego 

byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z 

nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi za-
mkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój 

wam! Następnie rzekł do Tomasza: Pod-

nieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 
Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i 

nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. 
Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg 

mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś 
dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogo-

sławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I 

wiele innych znaków, których nie zapisano 
w tej książce, uczynił Jezus wobec 

uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzy-

li, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, 
i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.         

    (J 20,19-31)       
 W dzień swego Zmartwychwstania 

Jezus składa w ręce kapłanów niepojętą 

moc, która nie została jeszcze ani w pełni 

odkryta, ani odpowiednio dowartościowa-

na. Moc przywracania do życia ludzkiego 

ducha, moc oczyszczania sumień: „Komu 

grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, 

a komu zatrzymacie, będą zatrzymane”. 

Wystarczy podejść do kapłana i przyjąć 

dotknięcie jego rozgrzeszającej ręki, by 

trąd grzechu natychmiast ustąpił. W Wie-

czerniku, w Wielki Czwartek, Jezus złożył 

w ręce kapłanów moc przemieniania chle-

ba i wina w pokarm nieśmiertelności. Sko-

ro jednak nie można tego pokarmu poda-

wać ludziom w grzechu, bo nie tylko im 

nie pomoże, lecz zaszkodzi, trzeba było 

ręce kapłańskie wyposażyć również 

w moc uzdrawiającą ludzkie serca. Wła-

dza rozgrzeszania logicznie łączy się 

z władzą konsekrowania chleba i wina. 

Stąd też tam, gdzie odrzuca się świętość 

Eucharystii, nie uznaje się również kapłań-

skiej władzy odpuszczania grzechów.              

   Ks. Edward Staniek 
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                MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO  23. 04.2017 R. 



 Helena Kowalska przyszła na 
świat 25 sierpnia 1905 roku jako trze-
cie z dziesięciorga dzieci Marianny i 
Stanisława Kowalskich, rolników ze 
wsi Głogowiec. Postać św. Siostry Fau-
styny Kowalskiej nierozerwalnie łączy 
się kultem Bożego Miłosierdzia, sam 
bowiem Bóg wybrał ją jako swoje na-
rzędzie do rozgłaszania Jego czci. 
Ustanowił ją swoim głosem. Tej pro-
stej i niewykształconej, ale jakże po-
kornej zakonnicy, Bóg powie-
rzył misję Miłosierdzia. Nim to 
zadanie otrzymała przeszła 
przez rozliczne doświadcze-
nia, uciski i strapienia. W 20 
r. życia po wielutrudnościach 
wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 
i przeżyła tam 13 lat. Praco-
wała w kuchni, ogrodzie, pie-
karni i przy furcie, w kilku do-
mach zgromadzenia, najdłu-
żej w Płocku, Wilnie i Krako-
wie. Doświadczała prób Krzy-
ży, przechodziła oschłości we-
wnętrzne, silne pokusy przeciw wierze, 
poczucie całkowitego odrzucenia przez 
Boga, a także choroby I niezrozumie-
nie ze strony otoczenia. Z jej dzien-
niczka dowiadujemy się, ze w czasie 
prywatnego objawienia w Płocku 22. 
2. 1931 r. otrzymała polecenie od Pa-
na Jezusa, by szerzyła kult Miłosier-
dzia Bożego, oraz postarała się o na-
malowanie obrazu Pana Jezusa Miło-
siernego, ze wzoru jakiego widziała. 
Przeszedłszy przez wiele doświadczeń 
i chorobę gruźlicy płuc, 5 pazdziernika 
1938r odchodzi do Pana po nagrodę 
wieczną- zgodnie z zapowiedzią w 33 r 

życia. Sława jej świętości i posłannic-
twa szybko rosła I sięgała daleko poza 
granice kraju. Ukoronowaniem tego 
jest beatyfikacja w Rzymie dn. 
18.04.1993 r. przez Ojca Św, Jana 
Pawła II, a następnie kanonizacja 
30.04.2000 r. Do Sanktuarium w Kra-
kowie- Łagiewnikach, gdzie znajduje 
się osławiony obraz Jezusa Miłosierne-
go i grób Siostry Faustyny, bardzo licz-
nie pielgrzymują wierni z całego świa-

ta, by w tym miejscu wielbić 
Boże Miłosierdzie i wypraszać 
sobie łaski. Na czym polega to 
posłannictwo? Na przypo-
mnieniu zawsze aktualnej 
prawdy wiary. Jej świadectwa 
życia, słowa i modlitwy i ufno-
ści. Pismo św. Potwierdza po-
wyższe orzeczenie: " Ufajcie, 
jam jest, nie lękajcie się "/
Mk6/.  Świętość życia siostry 
Faustyny I heroiczność jej 
cnót jest najlepszym dowo-
dem potęgi i skuteczności 
działania Bożego Miłosierdzia 

w duszy wiernej natchnieniom Ducha 
Św. Pan Jezus przypomina przez s. 
Faustynę, co ostatecznie będzie się 
liczyło, a mianowicie Miłosierdzie Boże 
I Miłosierdzie nasze. S. Faustyna, od-
krywając na nowo Boga bogatego w 
miłosierdzie, prowadzi nas na znane i 
nieznane drogi przystępu i doświad-
czenia Miłosierdzia Bożego. Całym 
swym życiem wielbiła Boga przez po-
tęgowanie ufności i pragnienie całko-
witego przemienienia się, by żyć ży-
wym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla 
innych. To warunki jakie Pan Jezus 
stawiał S. Faustynie.  

BY ŻYĆ ŻYWYM ODBICIEM MIŁOSIERDZIA DLA INNYCH... 
BÓBRKA 

Niedziela 23 kwietnia 8.30 + Maria i Jan Bandrowscy. 

  13.00 + Agata i Tomasz Papierniak. 
Poniedziałek 24. 04 
Ur. Św. Wojciecha 

18.00 + Janusz Kołtun. 

Wtorek 25 kwietnia 18.00 + Janusz Kołtun. 

Środa 26 kwietnia 18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Marzeny w dniu imienin . 
 Czwartek  27 kwietnia 18.00 + Janusz Kołtun.  

 Piątek    28 kwietnia 18.00 + Józef Podgórski. 

Sobota     29  kwietnia 14.00 Ślub: Dorota Rachwalska i Łukasz Rachwalski. 

 18.00 + Janusz Kołtun. 

Niedziela 30 kwietnia 8.30 + Eugeniusz Świder. 

 13.00 1) O zdrowie i Boże bł. dla   Kamila. 

2) O Boże bł. dla ks. Mariana w dniu imienin. 

ORELEC 

Niedziela 23 kwietnia 7.00 + Ewa Zaniewicz ( od rodziny Witkowskich i 

Dobrowolskich z Uherzec). 
 11.30 +Janusz Kołtun ( od Agnieszki i Marka Kołtun). 

Poniedziałek 24. 04 
Ur. Św. Wojciecha 

19.00  

Środa     26 kwietnia 19.00 + Janusz Kołtun. 

Piątek     28 kwietnia 19.00 + Janusz Kołtun. 

Niedziela 30 kwietnia  7.00 + Ewa Zaniewicz ( od Adeli i Kazimierza     

Hotloś). 
 11.30 +Janusz Kołtun ( od cioci Marii). 

Chrzest: Karol Mach. 

SOLINA 

Niedziela  23 kwietnia 10.00 + Bolesław Derewońko. 

Niedziela 30 kwietnia  10.00 + Bolesław Derewońko. 

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II  do św. Siostry Faustyny  

 Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki,  darze    
polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy  
mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy 
osobiście go   doświadczyli i   świadczyli o nim braciom.  
Twoje orędzie światłości i  nadziei niech się  rozprzestrzenia 
na   całym świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech 
uśmierza spory i nienawiści, niech   uzdalnia ludzi i narody do czynnego 
okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze 
zmartwychwstałego Chrystusa,    powtarzamy twoją modlitwę ufnego    
zawierzenia i mówimy z niezłomną  nadzieją.  


