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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

Dzisiaj na Mszy Świętej o godz. 8.30  miało miejsce  liturgiczne przekazanie urzę-

du proboszcza  ks. Dariuszowi Chałubińskiemu przez  ks.  Dziekana Wojciecha 

Szlachtę. Ks. Dariuszowi życzymy błogosławieństwa Bożego w  posłudze kapłań-

skiej. 

Dzisiaj  od godz. 14.00 rozpocznie się festyn w Bóbrce przy świetlicy wiejskiej .  

W programie:  

 15.00:  Dziecięcy Zespół Ludowy z Bezmiechowej; 17.00 Kapela Regionalna 

„Siwy Jan”; 18.30  Zespół muzyczny z Jasła „Bonito”; Gry i zabawy dla dzieci 

przeplatane loterią fantową oraz zabawa taneczna od 18.30 do 24.00; Szeroka i 

smaczna oferta kulinarna przez cały czas trwania festynu. 

 15 sierpnia od godz. 14. 00 festyn w Orelcu przy świetlicy wiejskiej. 

W programie: 

14.00 - Msza Święta i poświęcenie chleba. Po niej będziemy częstować obec-

nych chlebem. Będzie także możliwość zakupienia pieczywa; 15.30 –przejście 

na plac świetlicowy i rozpoczęcie festynu; 16. 00-wystep Michała Matuszew-

skiego finalisty programu „ Must be the music” ; 19.00 -  zabawa taneczna 

przy muzyce zespołu „FENIX”. Wspaniała atmosfera, bufet ze swojskim ja-

dłem, domowe ciasta, dania z grilla, zabawy dla dzieci , malowania twarzy i 

zabawa taneczna do białego rana. 

Dochód z festynów będzie przeznaczony na kościoły w  Bóbrce i Orelcu. 

PARAFIA pw. MB Częstochowskiej w Myczkowcach zaprasza 

na pielgrzymkę po WŁOSKICH SANKTUARIACH w dniach 14 – 21 października 

2017r. Całkowity koszt wyjazdu: 900 zł + 240 Euro/osobę.( Zgłoszenia wraz z za-

liczką (500 PLN) do 31 sierpnia!!! Kolejna wpłata (400 PLN) – do 17 września, 

wpłata w Euro u pilota w autokarze. Bliższe informacje pod nr tel. 531 706 989 lub 

13 469 18 65. ks. Krzysztof Sobiecki.                          

      Bóbrka 
*Serdecznie dziękujemy za  posprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p. Moniki 

Hołubowskiej i Agnieszki  Zamojskiej. O przygotowanie świątyni na przyszłą nie-

dzielę prosimy  rodziny: p. Anieli Tkaczyszyn i Ewy Żydek. 

Orelec 

*Koło Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenie  Orelec zapraszają wszystkich chęt-

nych do pieczenia chleba przy szkole w Orelcu na godz. 16.00. 

       Solina 

* Dziękujemy rodzinie p. Janiny Cioć. za  posprzątanie i wystrój kościoła.   O przy-

gotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p. Stefanii Ulanowskiej. 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 19 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 13.08.2017 R. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Gdy tłum został nasycony, zaraz 

Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli 

do łodzi i wyprzedzili Go na drugi 

brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to 

uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby 

się modlić. Wieczór zapadł, a On sam 

tam przebywał. Łódź zaś była już sporo 

stadiów oddalona od brzegu, miotana 

falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o 

czwartej straży nocnej przyszedł do 

nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, 

zobaczywszy Go kroczącego po jezio-

rze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze 

strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemó-

wił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bój-

cie się! Na to odezwał się Piotr: Panie, 

jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do sie-

bie po wodzie! A On rzekł: Przyjdź! 

Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wo-

dzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na wi-

dok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął 

tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie! Je-

zus natychmiast wyciągnął rękę i chwy-

cił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś, małej 

wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się 

uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upa-

dli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie 

jesteś Synem Bożym.    (Mt 14,22-33) 

 Wątpiący staje się, mimo woli, 

sojusznikiem wroga”. Słowa bł. Micha-

ła Kozala, w których jest lapidarnie uję-

ty jeden z tragicznych skutków groźnej 

choroby ducha, jaką jest zwątpienie. 

Człowiek ciągle musi się zmagać i wielu 

wrogów czyha na moment jego słabości, 

na chwilę zwątpienia. W każdym z nas 

mieszka wiele wad i zwycięstwo nad 

nimi w wielkiej mierze jest uzależnione 

od wiary w siebie i w łaskę Bożą. Każda 

sekunda zwątpienia jest klęską. Czło-

wiek przez swoje „nie potrafię” oddaje 

się w ręce wady. Jak długo się zmaga, 

tak długo szala zwycięstwa może być 

przeważona na jego stronę. Gdy w sercu 

jego zrodzi się zwątpienie, następuje 

klęska. Wada otrzymuje „sojusznika” 

i dlatego odnosi zwycięstwo. Podobnie 

jest z przeciwnościami losu, które jawią 

się na drodze naszego życia jako prze-

ciwnik utrudniający realizację woli Bo-

ga. W obliczu trudności łatwo 

o zwątpienie i rezygnację nawet 

z wielkich wartości. Ileż to razy słowa: 

„To nie dla mnie, to nie na moje możli-

wości” są głośnym wyznaniem zwątpie-

nia. To ono decyduje o klęsce. Spostrze-

żenie bł. Michała Kozala jest aktualne 

nie tylko w wymiarze jednostkowym, 

lecz i społecznym. Wiele dziedzin życia 

wymaga uzdrowienia. Pewne formy zła 

pojawiły się jako epidemie. Trzeba ludzi 

wielkiej wiary, by mimo tych zagrożeń 

nie tylko ocalić swoje zdrowie, lecz 

i innych natchnąć nadzieją lepszego              

życia.             

     Ks. Edward Staniek 

G Ł O 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  

NR 50      19 Niedziela Zwykła 13.08.2017 R. 



 W dniu 1 listopada 1950 roku papież Pius XII 

w konstytucji apostolskiej "MUNIFICENTISSIMUS 

DEUS" ("Najszczodrobliwszy Bóg...") ogłosił do-

gmat Wniebowzięcia NMP . Na j ist otn iej sza  j ego 

część brzmi: "... Na chwałę Wszechmocnego Boga, 

który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Ma-

ryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wie-

ków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powięk-

szenia chwały jego Błogosławionej Matki, ku nie-

wypowiedzianej radości całego Kościoła powagą 

Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Aposto-

łów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadcza-

my i określamy jako dogmat prawdę przez Boga ob-

jawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po do-

pełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba...".  

SZCZĘŚLIWY, KTO SOBIE PATRONA JÓZEFA MA ZA OPIEKUNA 

 Św. Józefie, Patronie naszego kościoła, oto my, rolnicy, stajemy 

dziś przed Tobą, aby zawierzyć Ci wszystko co mamy i czym jesteśmy. 

Ty znasz trud naszej pracy, naszych codziennych zmagań, naszej walki 

o prawdę i chleb, ponieważ sam doświadczałeś w codziennym życiu wielu 

przeciwności i trudności. Jak Tobie Bóg powierzył opiekę nad najwięk-

szym Twoim skarbem Jezusem i Jego Matką Maryją, podobnie my, rol-

nicy, dziś Tobie zawierzamy nasze życie, nasze 

rodziny, ziemię i nasze warsztaty pracy. Pokor-

nie Cię prosimy, miej nas w opiece w każdym mo-

mencie naszego życia i w każdym miejscu, gdzie-

kolwiek się znajdujemy, wspieraj nas, pouczaj 

nas, broń nas. Ufamy, że jak niegdyś uratowałeś 

Dzięcię Jezus od niebezpieczeństwa, które gro-

ziło jego życiu, tak teraz pomożesz nam, rolni-

kom, zachować postawy godne naszych przod-

ków, abyśmy z Twoją pomocą obronili naszą wia-

rę, wierność zasadom Ewangelii, tożsamość na-

rodową, nasze rodziny, naszą ziemię i jedność. 

IDŹMY TULMY SIĘ JAK DZIADKI... 
BÓBRKA 

Niedziela  

13 sierpnia 
8.30 Za parafian. 

  13.00 + Krzysztof Krzysztoń. 

Poniedziałek  

14 sierpnia  

18.00 1. + Jan Sędzimir w rocz. śmierci. 

2. O zdrowie dla Heleny Zadorożnej. 

Wtorek 15 sierpnia  

Wniebowzięcie NMP 

8.30  

 

 12.00 + Julian Baran. 

Środa        16 sierpnia 18.00 + Edmund Kurek w 3 rocz. śmierci. 

Czwartek    17 sierpnia 18.00 + Ks. Stanisław Sarnicki  w 3 rocz. śmierci. 

Piątek        18 sierpnia  18.00  

Sobota   19 sierpnia 19.00 + Jerzy i Władysław Tkacz. 

Niedziela                              

20 sierpnia 

8.30 + Józef Smoliński. 

 13.00 + Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria             

Daszkiewicz. 

ORELEC 

Niedziela   

13 sierpnia 
7.00 + Stanisław Węgrzyn 

 11.30 + Krystian Zaniewicz ( od babci i dziadka 

Skotnickich). 

Wtorek 15 sierpnia 

Wniebowzięcie NMP 

14.00 + Janina, Stefan, Zdzisław i Stanisław. 

Środa        16 sierpnia  19.00 + Krystian Zaniewicz ( od kolegi Andrzeja  

Kozy). 

Piątek       18 sierpnia 19.00 + Krystian Zaniewicz (od rodz. Sołtysik z   

Miejsca). 

Niedziela 

20 sierpnia 

7.00 + Józef i Katarzyna. 

 11.30 + Krystian Zaniewicz ( od rodz. Chlebickich ze 

Spytkowic). 

SOLINA 

Niedziela  

13 sierpnia 

10.00 +Krystyna Sypuła w rocz. śmierci i 

  Mieczysław Kruk 

 19.00 O Boże błogosławieństwo dla Karola z         

okazji urodzin oraz dla Wiktora. 

Wtorek 15 sierpnia 

Wniebowzięcie NMP 

10.00 + Kazimierz i Stanisław Orłowscy. 

Niedziela 

20 sierpnia 

10.00 +Jan w rocz. śmierci, Katarzyna , Mieczysław 

i Franciszek Porębscy. 

 19.00 + Zofia i Edward Barć, Józef Ulanowski. 


