
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 

Trwa oktawa Bożego Ciała - zapraszamy na Msze św. z procesją eucharystyczną. 

1. W czwartek, 22 dzień miesiąca, będziemy modlić się przez wstawiennictwo św. Rity. 

Nasze prośby można składać do skrzyneczki przy wejściu do kościoła w Bóbrce. 
2. W piątek 23 czerwca w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywa-

my odpust parafialny w Bóbrce. Msza św. odpustowa o godz. 17.00. Po zakończonej 
uroczystości zapraszamy na poświęcenie nowego parkingu, aut. 

O godz.: 8.00 w Bóbrce, zapraszamy na Mszę św. na zakończenie roku szkolnego. 
W tym dniu nie będzie Mszy św. w Orelcu. 

3. W sobotę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Zapraszamy na spotkanie scholę 

i ministrantów o godz. 15.00 w domu parafialnym. 
4. W najbliższą niedzielę będziemy gościć ks. Romana Rusinka SAC, który towarzyszy  

peregrynacji ołtarza: Światło Pojednania i Pokoju (od 14 – 26 czerwca ma on swoją 
stację w Ustrzykach Dolnych w parafii św. Józefa Robotnika). Po Mszach św. będzie 

zbiórka do puszek na Misje Pallotyńskie.  

5. Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się: Karol 
Stefan Kluz, zam. w Orelcu, par. tutejsza, oraz Lawinia Anna Kwaśniak,  zam. w 

Myczkowcach, par. M.B. Częstochowskiej. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w 
zawarciu związku małżeńskiego, wyżej wymienionych osób, proszony jest o kontakt z 

duszpasterzami naszej parafii. 
 

Bóbrka 

*Dziękujemy za sprzątanie świątyni  rodzinom p. Bogumiły Cioć i  Eugenii Kusz. 
O przygotowanie świątyni na uroczystość odpustową prosimy rodziny: p. Zofii    

Barańskiej i Iwony Lemieszczuk, a na niedzielę rodziny p. Renaty Chuchli i                    
Genowefy Daszkiewicz.  

Orelec 

*Bardzo dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za przygotowanie ołtarzy na 
procesję Bożego Ciała! Równie serdecznie wyrażamy wdzięczność rodzicom dzieci,  które 

przyjęły w tym roku I Komunię św. za ufundowanie kompletu stuł dla koncelebransa. 
Solina 

*Już od tygodnia cieszymy się nową jakością nagłośnienia w naszym kościele. Dziękujemy 
za to p. Dorocie i Mariuszowi Szpojnarowiczom.  

* Dziękujemy rodzinie p. Magdaleny Kucharzyk za  posprzątanie i wystrój kościoła. 

O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Anety Sieradzkiej. 
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Nie mów Bogu, że masz wielki problem.  

Powiedz problemowi, że masz Wielkiego Boga. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus widząc tłumy ludzi, litował 
się nad nimi, bo byli znękani i porzuce-
ni, jak owce nie mające pasterza. Wte-
dy rzekł do swych uczniów: żniwo 
wprawdzie wielkie, ale robotników ma-
ło. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił 
robotników na swoje żniwo. Wtedy 
przywołał do siebie dwunastu swoich 
uczniów i udzielił im władzy nad ducha-
mi nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli 
wszystkie choroby i wszelkie słabości. A 
oto imiona dwunastu apostołów: pierw-
szy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego 
Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, 
i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, To-
masz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeu-
sza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz 
Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to 
Dwunastu wysłał Jezus, dając im nastę-
pujące wskazania: Nie idźcie do pogan i 
nie wstępujcie do żadnego miasta sa-
marytańskiego! Idźcie raczej do owiec, 
które poginęły z domu Izraela. Idźcie i 
głoście: Bliskie już jest królestwo niebie-
skie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszaj-
cie umarłych, oczyszczajcie trędowa-
tych, wypędzajcie złe duchy! Darmo 
otrzymaliście, darmo dawajcie!                     
    (Mt 9,36-10,8) 

 Miłość bliźniego, w naszym ludz-
kim ujęciu, rozumie się przede wszyst-

kim jako pomoc drugiemu człowiekowi 

udzieloną odgórnie, jest w niej coś 
z panowania. Bogaty pomaga ubogie-

mu, wykształcony miernemu, silny sła-
bemu, zdrowy choremu. Zawsze ten 

wyższy pochyla się nad niższym i usiłuje 

go podźwignąć ku górze. Tak też wielu 
rozumie pomoc łaski Bożej. Bóg miesz-

kający w górze pochyla się nad                  
człowiekiem, by jako Wszechmocny Mo-

carz podnieść go ku górze. Takie                 

ustawienie pomagającego na szczycie 
i wspomaganego u podnóża góry można 

pogodzić ze Starym Testamentem,                
ale nie ma ono wiele wspólnego 

z Ewangelią. Ten, kto kocha miłością 
ewangeliczną, nie pomaga odgórnie. On 

schodzi do poziomu potrzebującego po-

mocy i pomaga mu w zdobywaniu szczy-
tu oddolnie. W miłości ewangelicznej 

sama świadomość, że wspomagający 
jest niżej, ułatwia zdobywanie szczytu. 

Można odpaść od skały, bo wówczas 

spadający znajdzie się wprost w rękach 
tego, który mu pomaga. Doskonale do-

strzegł to św. Brat Albert, który         
zebrał nędzarzy, margines społeczny, 

i nalawszy wody do miednicy poszedł 
umywać im nogi, swoją dobrocią serca. 

Gdyby rodzice odkryli tajemnicę ewange-

licznie rozumianej miłości, wiedzieliby, 
że dziecku nie należy pomagać odgórnie, 

lecz trzeba uczynić to od dołu, stając się 
sługą własnego dziecka. Gdyby to zrozu-

mieli małżonkowie, nie byłoby rozwo-

dów, jeden służyłby drugiemu. Rozwód 
ma miejsce tam, gdzie jeden chce pano-

wać nad drugim. Gdyby tę miłość      
dostrzegli pedagodzy, w krótkim       

czasie wychowaliby nowe pokolenie  

odważnych i mądrych alpinistów ducha.                        
              Ks. Edward Staniek 

GŁ OS  S ER 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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 W Kościele katolickim cześć odda-

wana Panu Jezusowi, podkreślająca Jego 

miłość. Najbardziej znane przejawy kultu 

to: uroczystość Najświętszego Serca Jezu-

sa, obchodzona w piątek po oktawie Boże-

go Ciała i odbywające się codziennie 

z czerwcu nabożeństwo , a także zakony 

poświęcone Sercu Jezusa, m.in. sercanie 

i sercanki, Bracia Serca Jezusowego, sio-

stry Sacre Coeur oraz urszulanki Serca 

Jezusa Konającego. Już starożytni pisarze 

chrześcijańscy podkreślali,  

że z przebitego Serca        

Jezusa narodził się Kościół 

i sakramenty: chrzest 

z     wody, która wypłynęła 

z przebitego boku Chrystusa 

oraz Eucharystia z Jezusowej 

krwi. Początki kultu Serca 

Jezusowego sięgają jednak 

średniowiecza, kiedy to nie-

zależnie w różnych miejscach 

pojawia się nabożeństwo 

do Serca Jezusowego. Od 

XVII wieku kult Najświętsze-

go Serca rozszerza się na cały 

Kościół. Przyczyniło się 

do tego szczególnie dwoje ludzi: św. Mał-

gorzata Maria Alacoque oraz jej spowied-

nik, św. Jan Eudes. On właśnie jako 

pierwszy, za pozwoleniem biskupa Ren-

nes, wprowadził w 1670 r. święto Serca 

Pana Jezusa, które było obchodzone odtąd 

we wszystkich domach jego kongregacji. 

W dwa lata później otrzymał pozwolenie 

na odprawienie Mszy św. o Sercu Pana 

Jezusa. Nabożeństwo zaś do Serca Jezusa 
łączył ściśle z nabożeństwem do Serca 

Maryi. To on założył ku czci tych dwóch 

Serc osobną wspólnotę zakonną. Główna 

jednak zasługa w rozpowszechnieniu kul-

tu Najświętszego Serca przypadła św. 

Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690) 

z klasztoru wizytek w Paray-le-Monial. 

Pan Jezus wielokrotnie objawiał świętej 

swoje Serce, a czcicielom Serca obiecywał 

liczne łaski. W piątek 10 czerwca 1675 r., 

po oktawie Bożego Ciała, miało miejsce 

ostatnie objawienie Jezusowego Serca 

świętej Małgorzacie Marii Alacoque. Je-

zus powiedział do niej: Oto Serce, które 

tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczę-
dziło niczego aż do zupełnego wyniszcze-

nia się dla okazania im miłości, 
a w zamian za to doznaje 

od większości ludzi tylko 

gorzkiej niewdzięczności, 
wzgardy, nieuszanowania, 

lekceważenia, oziębłości 
i świętokradztw, jakie oddają 

mu w tym Sakramencie Miło-

ści. Dlatego żądam, aby 
pierwszy piątek po oktawie 

Bożego Ciała był odtąd po-

święcony jako osobne święto 

ku czci Mojego Serca             

i na wynagrodzenie Mi 
przez komunię i inne prakty-

ki pobożne zniewag, jakich 

doznaję. Do Stolicy Apostol-

skiej napływały potem liczne prośby 

o zatwierdzenie kultu i święta Serca Pana 

Jezusa, Rzym jednak długo się wahał. Po 

dokładnych badaniach Stolica Apostolska 

uznała wiarygodność objawień św. Mał-

gorzaty Marii i zezwoliła na obchodzenie 

tego święta. Pierwszy zatwierdził je pa-

pież Klemens XIII w 1765 r. Na dzień 

uroczystości wyznaczono - zgodnie 

z żądaniem, które Jezus przedstawił św. 
Marii Małgorzacie - piątek po oktawie 

Bożego Ciała. Pius IX w. r. 1856 rozsze-

rzył to święto na cały Kościół. On również 

31 grudnia 1899 r. oddał Sercu Jezusowe-

mu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludz-

ki.   

KULT NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
BÓBRKA 

Niedziela 18 czerwca 8.30 + Janina Hostyńska ( od pracowników i     

właściciela Małej Gastronomii w Solinie). 

  13.00 Za parafian. 

Poniedziałek 19 czerwca  18.00  

Wtorek        20 czerwca 18.00  

Środa          21 czerwca  18.00  

Czwartek     22 czerwca  18.00 W intencjach polecanych przez wstawiennic-

two św. Rity. 
Piątek        23 czerwca 
Ur. NS Pana Jezusa  

8.00 W intencji nauczycieli, wychowawców,       

pracowników i uczniów ZS w Bóbrce. 

 17.00 1. Za parafian. 

2. 
Sobota        24 czerwca 18.00 O Boże błogosławieństwo dla Jana. 

Niedziela   25 czerwca 8.30 1. Za parafian. 

2. + Maria Berechowska i zmarli z rodziny, 
Anastazja, Michał i Roman. 

 13.00 1. O Boże błogosławieństwo w 18 ur. Gabriela 

Owoca. 

ORELEC 

Niedziela 18 czerwca 7.00 + Maria Mamrowicz ( od syna Tadeusza z  

żoną). 

 11.30 Chrzest Mileny. 

1. + Ewa  i Krystian Zaniewicz ( od przyjaciół 
z Orelca i Okolic). 

Wtorek       20 czerwca 17.00 O bł. Boże dla Antoniny i jej rodziców. 

Środa         21 czerwca  19.00 + Maria Mamrowicz ( od wnuczki Ireny). 

Sobota       24  czerwca 19.00 + Stanisław Węgrzyn ( od koleżanek Justyny 

z oddziału Intensywnej Terapii). 

Niedziela  25 czerwca  7.00 + Maria Mamrowicz ( od wnuczki Marysi) 

 11.30 + Ewa i Krystian Zaniewicz ( od przyjaciół z 

Orelca i okolic). 

SOLINA 

Niedziela   18 czerwca 10.00 + Katarzyna i Jan Cioć. 

Niedziela   25 czerwca  10.00 + Katarzyna w rocz. śmierci , Jan, Mieczysław 

i Franciszek Porębski. 

Na religii. 

- Jasiu, ile jest Przykazań               
Bożych? 

- Dziesięć. 
- A kościelnych? 
- Dwóch. Pan Marek i pan Józek.  

Bóg obiecał mężczyźnie, że będzie 

mógł znaleźć wierną żonę w            
każdym zakątku Ziemi. 

A potem stworzył Ziemię okrągłą i 
śmiał się, i śmiał, i śmiał...  

http://dziedzictwo.ekai.pl/@@oktawa
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@boze_cialo
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@boze_cialo
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@nabozenstwo_czerwcowe
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@sakrament
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@chrzest
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@eucharystia

