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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

1. W ostatnią niedzielę zebraliśmy 1449,50 zł na renowację feretronu. Koszt całko-

wity prac wyniesie 6800 zł. Feretron już został przekazany p. Łucji Brzozowskiej, 

która wykonała prace przy obrazie Matki Bożej z Dzieciątkiem z Bóbrki. 

2. Dziś od godz. 15.00 zapraszamy na Festyn w Orelcu organizowany przez Stow-

rzyszenie Orelec. Zyski z tego festynu będą przeznaczone na odrestaurowanie ko-

ścioła św. Józefa w Orelcu. Także o 15.00, ale w Bóbrce, rozpoczną się Bibułkalia. 

3. We wtorek święto św. Benedykta, Patrona Europy. 

4. Przypominamy, że akcja zbierania makulatury i złomu jest cały czas aktualna. 

Wszystkie materiały składamy przy budynku Kółka Rolniczego przy cmentarzu w 

Bóbrce. 

* Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się: Łukasz 

Damian Kaliniewicz, oraz Karolina Maria Rycyk,  oboje zamieszkali w Bóbrce. 

Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego, wyżej 

wymienionych osób, proszony jest o kontakt z duszpasterzami naszej parafii. 

 

Bóbrka 

*Co prawda już udało się podłączyć wodę do kościoła w Bóbrce, ale prace nie zo-

stały zakończone. Musimy uporządkować teren, gdzie był robiony wykop, a także 

miejsce tymczasowej łazienki. Dlatego w poniedziałek od godz. 9.00 zapraszam 

osoby gotowe pomóc w tych pracach.  Będziemy kontynuować w kolejne dni o tej 

samej godzinie, aż do zamknięcia robót. 

 

 Przy tej okazji pragnę podziękować za zaangażowanie moim parafianom: 

powiem tak - tym co zawsze! Nie będę wymieniał Was żeby wasza zasługa była 

większa! 

 

*Dziękujemy za sprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p. Małgorzaty Cwenar i    

Eweliny Rachwalskiej. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy             

rodziny: p. Małgorzaty Zwierzchowskiej i Józefa Smolińskiego. 

 

Solina 

 Dziękujemy rodzinie p. Jarosławy Wołoszyn za  posprzątanie i wystrój ko-

ścioła. O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Bogusła-

wy Borys. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 14 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 9.07.2017 R. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Oj-

cze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 

objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani 

Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i 

uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-

szych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie». (Mt 11, 25-30) 

 Pan Jezus zaprasza do modlitwy, która dość sporadycznie gości na naszych ustach i 

w sercu, do modlitwy uwielbienia. Zaprasza do wysławiania Ojca, Syna i Ducha Świętego. 

Zaprasza mądrych i roztropnych, ale też i prostaczków. Zaprasza do tej modlitwy także 

moje serce. Pan Jezus zaprasza do Siebie wszystkich utrudzonych i obciążonych różnymi, 

życiowymi sprawami na duchu i na ciele. Pan Jezus obiecuje wsparcie, umocnienie, pokrze-

pienie. Ponieważ nie jestem życiowym twardzielem i być nie zamierzam, to warto, abym 

skorzystał z zaproszenia. Pan Jezus zaprasza, zachęca, aby uczyć się od Niego. To doskona-

ła szkoła życiowej pokory i cichości serca. Do tej szkoły warto, abym i ja uczęszczał co-

dziennie i do końca życia. Pan Jezus zaprasza, wzywa, aby przyjąć na siebie Jego jarzmo, 

jarzmo Jego Ewangelii. Ono uwiera tylko w momencie przyjęcia. Wiernie i zaangażowa-

niem niesione, daje coraz więcej słodyczy. Tej słodyczy nigdy nie dość i w moim życiu. 

Czy jest we mnie pragnienie nie tylko modlitwy jako takiej, ale coraz większe pragnienie 

modlitwy uwielbienia, wysławiania Pana? Czy chętnie przychodzę do Pana Jezusa z moimi 

utrudzeniami, obciążeniami, aby otrzymać wsparcie, pokrzepienie? Czy umocniony, po-

krzepiony przez Pana, tą mocą umacniam, pokrzepiam moich bliźnich? Czy w epoce 

wszechobecnego hałasu cenię sobie milczenie, ciszę, od Jezusa uczę się je dobrze wykorzy-

stywać, ich bronić? Czy dzięki zażyłej relacji z Panem znajduję ukojenie dla swojej duszy? 

G Ł OS  SE RCA  
 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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 Według Wielkiego Papieża, św. Be-

nedykt urodził się w Nursji w Umbrii, części 

Italii leżącej ok. 100-150 km na północ od 

Rzymu, zapewne ok. 480 r., w zamożnej 

chrześcijańskiej rodzinie, która zapewniła 

mu odpowiednie wykształcenie na miejscu, 

a potem wysłała na dalsze studia do Rzymu. 

Jednak atmosfera panująca w mieście w 

trudnych czasach przemian, po upadku Ce-

sarstwa Zachodniego, kiedy zagrażały najaz-

dy barbarzyńców i wielu młodych ludzi 

chciało zaczerpnąć z życia jak najwięcej 

przyjemności, spowodowała, że Benedykt 

postanowił porzucić wszystko i oddać się 

wyłącznie życiu religijnemu. Początkowo 

był pustelnikiem w grocie koło Subiaco. 

Otrzymał habit od mnicha Romana z pobli-

skiego klasztoru. Nauczał prawd wiary żyją-

cych w pobliżu pasterzy. Kiedy zaczęły się 

rozpowszechniać wieści o jego świętym 

życiu, wspólnota mnichów, którą tradycja 

umieszcza w niedalekim Vicovaro, poprosi-

ła go, by został jej przełożonym. Mnisi nie 

chcieli jednak poddać się jego wymaganiom, 

by konsekwentnie zachowywać przyjęte 

zwyczaje. Próbowano nawet go otruć, zatem 

opuścił to miejsce. Napływ uczniów skłonił 

go do założenia dla nich dwunastu małych 

klasztorów, nad którymi czuwał, zajmując 

się głównie przygotowywaniem kandyda-

tów. Wrogie nastawienie pobliskiego kapła-

na spowodowało, że przeniósł się, prawdo-

podobnie ok. 529 r., na górę Cassino, gdzie 

zbudował klasztor i napisał Regułę. Św. 

Grzegorz Wielki podaje różne szczegóły z 

jego życia: apostolstwo wśród ludzi, którzy 

jeszcze oddawali cześć pogańskim bogom, 

cudowne uzdrowienia, przykłady roztropne-

go działania i wypraszania cudownych łask. 

Wspomina jego siostrę, mniszkę św. Schola-

stykę, oraz okoliczności jego śmierci w oto-

czeniu uczniów po przyjęciu Komunii świę-

tej. Zmarł zapewne 21 marca 547 r., choć 

podaje się też daty od 543 do 560 r. 

Jego klasztor został opuszczony w czasie 

najazdu Longobardów w 577 r., odnowiony 

w 717 r. Rękopis Reguły uciekający mnisi 

przenieśli do klasztoru przy Bazylice Late-

rańskiej w Rzymie. Jeden z odpisów zabrali 

mnisi, których św. Grzegorz wysłał pod 

wodzą przeora Augustyna w 596 r. do An-

glii. Tam Reguła, początkowo znana i za-

chowywana obok innych reguł, zdobywała 

sobie coraz większe uznanie i poprzez misje 

anglosaskich mnichów stawała się podstawą 

życia klasztorów, które zakładali w różnych 

krajach Europy. W Regule św. Benedykt 

uczy miłowania Boga nade wszystko, czego 

wyrazem jest wspólne życie pod wodzą opa-

ta, ojca i przedstawiciela Chrystusa. Mnisi 

poświęcali dużo czasu wspólnej modlitwie 

w chórze zakonnym. Reguła omawia po-

szczególne nabożeństwa tworzące Liturgię 

Godzin, złożone z hymnów, psalmów i czy-

tań z Pisma Świętego oraz prawowiernych 

katolickich autorów. Bardzo ważnym ele-

mentem życia była praca - najpierw ręczna, 

fizyczna, a potem też wszelkiego rodzaju 

prace umysłowe. Porządek dnia przewidy-

wał kilka godzin na osobiste czytanie Pisma 

Świętego oraz innych książek religijnych, co 

zmuszało do stałej troski, by w klasztorze 

była odpowiednia biblioteka. Dlatego mnisi 

przepisywali księgi, nie tylko religijne, przy-

czyniając się do uratowania od zagłady wie-

lu dzieł kultury starożytnej. Nie wiadomo, 

czy sam św. Benedykt był kapłanem, ale w 

Regule pisze, by w razie potrzeby prosić o 

święcenia kapłańskie dla mnichów. Później 

wielu z nich stało się wybitnymi głosiciela-

mi Ewangelii, misjonarzami, twórcami lo-

kalnych Kościołów w wielu krajach Europy. 

Prawdopodobnie benedyktynami byli pierw-

si polscy misjonarze. Na pewno śluby w 

klasztorach benedyktyńskich złożyli św. 

Wojciech i św. Bruno z Kwerfurtu. 

  O. Tomasz Maria Dąbek OSB 

ŚW. BENEDYKT PATRON EUROPY 
BÓBRKA 

Niedziela     9 lipca 8.30 Za parafian. 

  13.00 + Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria            

Daszkiewicz. 

Poniedziałek 10 lipca  18.00 + Józefa Duk. 

Wtorek        11 lipca 18.00 + Józefa Duk. 

Środa          12 lipca  18.00 + Józefa Duk. 

Czwartek     13 lipca 18.00 Dziękczynna za 5 lat małżeństwa z prośbą o 

Boże błogosławieństwo. 

Piątek         14 lipca  18.00 + Józefa Duk. 

Sobota       15 lipca 19.00 O Boże bł. dla Oli Wojtanowskiej z okazji ur. 

Niedziela   16 lipca 8.30 + Henryk i Stanisław. 

 13.00 O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii i Olafa. 

ORELEC 

Niedziela   9 lipca 7.00 + Anna, Jan i Teofil Łuneccy. 

 11.30 + Maria Mamrowicz ( od chrześnicy Grażyny z 

rodziną). 

Środa          12 lipca  19.00 + Maria Mamrowicz. 

Piątek          14 lipca 19.00 + Maria Mamrowicz. 

Sobota         15 lipca 18.00 + Janina, Stefan, Zdzisław i Stanisław. 

Niedziela    16 lipca  7.00 + Edward Dyl. 

 11.30 + Maria Mamrowicz. 

SOLINA 

Niedziela    9 lipca 10.00 + Aniela, Władysław i Stanisław Pawłowscy w 

rocz. śmierci. 

 19.00 + Maria Dutt w rocz. śm.  

Niedziela   16 lipca  10.00 + Pelagia i Józef Podkaliccy. 

 19.00 + Piotr Dzwończyk. 

 Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną wycieczkę w góry. 

Ubrany sportowo, wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki 

spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej się na uboczu     

młodej kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. 

- Zapomniał pan zegarka, co? 

- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła. 

- Z doświadczenia - odrzekła - Jest pan dziś już dziesiątym mężczyzną, który            

zapomniał zegarka. Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko,                              

wieczorem dansing... 

- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał jej zawstydzony Wojtyła - Wie 

pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma - podrywano mnie w różny sposób, ale 

na księdza to pierwszy raz. 


