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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

1. Dziś imieniny obchodzi ks. Marian. Jest z nami od niedawna, ale to nie czas, ale za-

angażowanie w tworzenie wspólnoty czyni Go bliskim i ważnym - tak, że dziś cieszymy 

się, że jest z nami. Otaczamy Go serdeczną modlitwą życząc Jezusowego Ducha, rado-

ści i braterskiej przyjaźni z nami!  

2. Dziękujemy naszym gościom: ks. prowincjałowi Waldemarowi Pawlikowi, rektorowi 

WSD w Ołtarzewie wraz z klerykami czwartego kursu. Wasza obecność i świadectwo przy-

pomina nam o złożonej obietnicy modlitwy w intencji powołań, co czynimy w pierwsze 

czwartki miesiąca. 

3. W imieniu ks. Artura serdecznie dziękuję za modlitwę w intencji śp. Jadwigi, jego mamy, 

za zamówione intencje i obecność na pogrzebie. 

4. Za tydzień wypada Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpocznie Tydzień Modlitw o 

powołania do służby w Kościele. 

5 Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Biblijny. W soboty po Mszy św. zapraszamy do obejrze-

nia 11 minutowego filmu wprowadzającego w niedzielną liturgię słowa. 

6 W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. W tygodniu po każdej Mszy św. a 

w niedziele po Mszach o godz. 10.00, 11.30 i 13.00. Przypominamy o wtorkowej Mszy 

Świętej w Solinie o godz. 19.00. 

7. W poniedziałek we wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika Msze św. o godz. 18.00 w 

Bóbrce i 19.00 w Orelcu. 

8. We środę, uroczystość NMP Królowej Polski - porządek Mszy św. niedzielny. 

9. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek pół-

godzinna Adoracja i Msza św. w Bóbrce o godz. 18.00. W piątek wizyta u chorych od godz. 

9.00. W Bóbrce o godz. 17.00 godzinna Adoracja i Msza św., w Orelcu o godz. 19.00 pół-

godzinna Adoracja i Msza św. W sobotę w Bóbrce o godz. 18.00 Adoracja i 18.30 Msza św.                                       

10. W najbliższym czasie w naszej wspólnocie parafialnej będziemy przeżywać  następują-

ce uroczystości  : I Komunię Świętą 28.05;  Rocznicę I Komunii 4.06 o godz. 13.00;    

Bierzmowanie 7.06  w Polańczyku o godz. 16.00.                                                                                  

      Bóbrka                                                                                                                        

*Na fundusz remontowy w kwietniu zebraliśmy  1680 zł. Za  ofiary  dziękujemy.                                                

*Dziękujemy za sprzątanie świątyni  rodzinom: p. Doroty Rachwalskiej i Łukasza Rachwal-

skiego. O  przygotowanie świątyni na przyszłą Niedzielę prosimy rodziny zawierających 

sakrament małżeństwa: p. Moniki Gągorowskiej i Agnieszki Dereń.    

      Solina                                                                                                                                 

* Dziękujemy rodzie p. Emilii Seń za  posprzątanie i wystrój kościoła. O przygotowanie 

świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Sylwii Rokosz. 
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Przed jamą smoka staną mały  rycerz z małym mieczem i mówi:       

jestem pełen optymizmu. Z jamy wyszedł smok zżarł rycerza i           
powiedział : jestem pełen optymistów. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Tego samego dnia dwaj z nich byli w 

drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej 

sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Roz-

mawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się 

wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawia-

li z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z 

nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, 

tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: 

Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w 

drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z 

nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: 

Ty jesteś chyba jedynym z przebywających 

w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w 

tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? 

Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezu-

sem Nazarejczykiem, który był prorokiem 

potężnym w czynie i słowie wobec Boga i 

całego ludu; jak arcykapłani i nasi przy-

wódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A 

myśmy się spodziewali, że On właśnie miał 

wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim 

dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto 

jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły 

nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy 

Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały 

widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On 

żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i 

zastali wszystko tak, jak kobiety opowiada-

ły, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do 

nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze 

serca do wierzenia we wszystko, co powie-

dzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczy-

nając od Mojżesza poprzez wszystkich pro-

roków wykładał im, co we wszystkich Pi-

smach odnosiło się do Niego. Tak przybliży-

li się do wsi, do której zdążali, a On okazy-

wał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili 

Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku 

wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł 

więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi 

miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogo-

sławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy 

oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On 

zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do 

siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy 

rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 

wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i 

wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebra-

nych Jedenastu i innych z nimi, którzy im 

oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał 

i ukazał się Szymonowi. Oni również opo-

wiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go 

poznali przy łamaniu chleba.                                 

   (Łk 24,13-35)

 Bóg pragnie nas uszczęśliwić na swo-

ją miarę. Przygotował dary tysiące razy 

większe niż te, których pragniemy. Ucznio-

wie wracając z Emaus byli w pełni szczęśli-

wymi ludźmi, lecz nie z powodu realizacji 

swych pragnień. Droga do szczęścia nie po-

lega na realizacji naszych pragnień, lecz na 

realizacji pragnień Boga. To On potrafi nam 

dać to, co nas w pełni uszczęśliwi. Człowiek 

tak długo męczy się na ziemi, jak długo tego 

nie rozumie. Ileż to nadziei było w nas, kie-

dy rozpoczynaliśmy studia, kiedy planowali-

śmy związek małżeński, ile nadziei związa-

nych z wychowaniem dziecka, ze zmianą 

mieszkania, z powrotem do zdrowia, ileż 

nadziei... I przychodził moment, kiedy te 

nasze pragnienia nie zostały zrealizowane. 

To Bóg pragnie przez te wszystkie klęski 

ukazać nam skarb, którego mól nie zgryzie, 

złodziej nie ukradnie i rdza nie zniszczy. Ten 

skarb jest zbudowany na opoce, a opoką jest 

Zmartwychwstały Chrystus.     Ks. E. 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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  Tytuł Najświętszej Maryi 

Panny Królowej Polski posiada 

dla Polaków szczególne znaczenie, 

ponieważ mówi nam on o nieustan-

nej obecności Matki Boga w historii 

polskiego narodu. 1 kwietnia 1656 

r. w katedrze lwowskiej król Jan II 

Kazimierz Waza (1648-1668) w 

sposób oficjalny ślubował: „Ciebie 

za patronkę moją i za królowę pań-

stw moich dzisiaj obieram”. 8 

września 1717 r. została dokonana 

uroczysta koronacja obrazu Matki 

Bożej Często-

chowskiej, jako 

pierwsza na pra-

wach papieskich 

poza Rzymem. 

Propagowaniem 

kultu Maryi Królo-

wej Korony Pol-

skiej zajęło się, 

założone w 1730 

roku, specjalne 

Bractwo Królowej 

Korony Polskiej. 

Tytuł Najświętszej Maryi Panny 

Królowej Polski stał się powszechny 

i oficjalnie uznany, o czym świad-

czy zapis konstytucji sejmowej z 

1764 roku: „Rzeczpospolita Polska 

stwierdza, że jest do swojej Naj-

świętszej Królowej Maryi Panny w 

Obrazie Częstochowskim cudami 

słynącym zawsze nabożna i Jej 

protekcji w potrzebach doznająca”. 

18 marca 1909 r. na prośbę św. 

Józefa Bilczewskiego Pius X wydał 

dekret, w którym potwierdził kult i 

pozwolił obchodzić święto NMP jako 

Królowej Korony Polskiej i ustano-

wił liturgiczne święto Królowej Ko-

rony Polskiej dla archidiecezji 

lwowskiej i diecezji przemyskiej. 14 

stycznia 1920 r. papież Benedykt 

XV rozszerzył na całą Polskę we-

zwanie Królowo Korony Polskiej. 

27 lipca 1920 r. Episkopat Pol-

ski wobec najazdu sowieckiego 

ponownie wybiera Maryję na 

Królową Polski. W 1925 r. Pius XI 

rozszerzył święto NMP Królowej 

Polski na wszystkie diecezje w Pol-

sce. W 1926 r. pielgrzymka pol-

skich kobiet w podzięce za „Cud 

nad Wisłą” (1920) ofiarowała Matce 

Bożej na Jasnej 

Górze berło i 

jabłko, jako znak 

królewskiej god-

ności Maryi. 16 

maja 1956 r. w 

dniu św. Andrze-

ja Boboli, kardy-

nał Stefan Wy-

szyński interno-

wany w Komań-

czy, napisał po-

nowienie ślubów 

lwowskich. W trzechsetną rocznicę 

ślubów Jana Kazimierza Episkopat 

Polski, z inicjatywy więzionego pry-

masa Stefana Wyszyńskiego, doko-

nał ponownego zawierzenia całego 

narodu polskiego Maryi. 26 sierpnia 

1956 roku w imieniu Polski i Pola-

ków złożono słynne Jasnogórskie 

Śluby Narodu Polskiego. W 1962 r. 

Jan XXIII ogłosił NMP Królową Pol-

ski główną patronką Polski. W 1969 

r. Paweł VI na prośbę prymasa Ste-

fana Wyszyńskiego podniósł święto 

do rangi uroczystości. 1 kwietnia 

2005 r. Jan Paweł II ofiarował i po-

święcił nowe złote korony dla obra-

zu Matki Bożej Królowej Polski.  

KRÓLOWO POLSKI MÓDL SIĘ ZA NAMI 
BÓBRKA 

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. 

Poniedziałek 1 maja 18.00 1) + Stanisław Węgrzyn. 

Wtorek 2 maja 18.00 +Stanisław Węgrzyn. 

Środa     3 maja Ur. 
NMP  Królowej Polski           

8.30 + Michał i Roman. 

 13.00 + Stanisław Węgrzyn. 

 Czwartek  4 maja 18.00 1)+ Stanisław Węgrzyn.  

2) Za parafian. 

 Piątek    5 maja 18.00 + Stanisław Węgrzyn ( od rodziny Draganów z 

Ustrzyk Dolnych). 
Sobota     6 maja 18.00 + Stanisław Węgrzyn( od chrześnicy z rodziną 

z Zachoczewia). 

Niedziela 7 maja 8.30 + Stanisław Węgrzyn ( od Elżbiety i Jerzego z 

rodziną). 
 13.00 Dziękczynna za 43 lata małżeństwa Genowefy i 

Janusza. 

ORELEC 

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

Hotloś). 

 11.30 +Janusz Kołtun ( od cioci Marii). 

Chrzest: Karol Mach. 

Poniedziałek 19.00 +Janusz Kołtun. 

Środa     3 maja Ur. 
NMP  Królowej Polski           

7.00 + Piotr Furs. 

 11.30 + Józef Mamrowicz w rocz. śmierci. 

Piątek     5 maja 19.00 + Janusz Kołtun. 

Sobota 6 maja 19.00 + Bronisław w 3 rocz. śmierci, Józef i Rozalia 

Nawroccy.  

Niedziela 7 maja  7.00 + Ewa Zaniewicz ( od rodziny Suwałów z          

Milczy).  

 11.30 1) +Janusz Kołtun. 

2) + Stanisław Dobrowolski. 

SOLINA 

Niedziela  30 kwietnia 10.00 + Bolesław Derewońko. 

Wtorek 2 maja 19.00 + Irena , Zofia i Maria.  

Środa     3 maja Ur. 
NMP  Królowej Polski           

10.00 + Stefania Piergies w rocz. śmierci. 

Niedziela 7 maja  10.00 + Za zmarłych cierpiących w czyśćcu. 


