
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. W tym tygodniu w liturgii: 

- w środę wspomnienie św. Jana Chryzostoma 

- w czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

- w piątek wspomnienie NMP Bolesnej 

- w sobotę wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana. 

2. W środę w Bóbrce o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. 

3. W sobotę o godz. 9.00 zapraszamy na zbiórkę ministrantów.  

4. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30 zapraszam na spotkanie 

Rodziców i Dzieci klasy III w ramach przygotowań do I Komunii św. 

*Zapowiedzi przedślubne:  

Sakrament małżeństwa pragną zawrzeć: Konrad Grzegorz Ulanowski, kawa-

ler z naszej parafii i Katarzyna Sypuła, panna z naszej parafii. Kto zna prze-

szkody zachodzące między tymi osobami zobowiązany jest poinformować o 

tym  księży pracujących w parafii. 

Bóbrka 

* Dziękuję Rodzinom  P. Marii Świdnickiej i P. Krystyny Tokarczyk. 

za uporządkowanie i wystrój kościoła. Na następną niedzielę prosimy Rodziny   

Doroty Biel i Magdaleny Mularczyk. 

Solina 

* Dziękuję rodzinie Pani P. Marii Brendzowskiej  za uporządkowanie i ozdo-

bienie kościoła oraz wykoszenie trawy. Na następną niedzielę kościół zostanie 

przygotowany przez Rodzinę    Nowożeńców.  

 Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pokoju i światła             

Ducha Świętego. 
  

   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 23 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 10.09.2017 R. 

  1 września mama woła do syna: 
-kochanie idź do szkoły, 
-mamo ale ja nie chcę, 
-synu idź do szkoły tam są dzieci 
-mamo ale ja nie lubię dzieci, 
-synu idź prędko przecież jesteś dyrektorem tej szkoły. 
•  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus powiedział do swoich 

uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy 

[przeciw tobie], idź i upomnij go w 

cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz 

swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z 

sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby 

na słowie dwóch albo trzech świadków 

oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie 

usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli na-

wet Kościoła nie usłucha, niech ci bę-

dzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, 

powiadam wam: Wszystko, co zwiąże-

cie na ziemi, będzie związane w niebie, 

a co rozwiążecie na ziemi, będzie roz-

wiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, po-

wiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi 

zgodnie o coś prosić będą, to wszystkie-

go użyczy im mój Ojciec, który jest w 

niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej ze-

brani w imię moje, tam jestem pośród 

nich.               (Mt 18,15-20) 
  

 Jednym z najczęściej spotykanych 
grzechów jest obmowa. W pociągu 
i autobusie, w pracy i w kolejce przed 
sklepem, przy stole i w drodze do ko-
ścioła – tematem numer jeden są ludz-
kie słabości, błędy i grzechy. Szczegól-
nie bolesne jest obmawianie w gronie 
rodzinnym lub przyjaciół. Smutne zaś 
jest to, że gotowych do obmawiania 
można liczyć w milionach, a jak trzeba 
kogoś upomnieć, to nie ma chętnych, 
ani jednego. Jezus nigdy nikogo nie 

obmawiał. Jeśli zabierał głos na temat 
cudzych wad, czynił to zawsze w formie 
upomnienia. Uczniów swoich pouczył, 
i to bardzo dokładnie, jak ma wyglądać 
braterskie upomnienie. Jeśli dostrzegam 
niewłaściwe postępowanie drugiego 
człowieka, to zanim powiem o tym ko-
mukolwiek, mam obowiązek powiedzieć 
to jemu samemu. Domaga się tego mi-
łość, czyli troska o prawdziwe dobro te-
go, kto postępuje niewłaściwie. Dopiero 
wówczas, gdy upomnienie w cztery oczy 
nie odnosi skutku, mogę podzielić się 
mymi obawami co do jego postawy 
z innym człowiekiem, ale nie w tym celu, 
by obmawiać, lecz by tego człowieka 
zaangażować w ratowaniu błądzącego. 
O tyle zatem mogę mówić o błędach 
drugiego, o ile mój rozmówca nadaje się 
do „akcji ratowniczej”. O ile razem ze 
mną zatroszczy się o skuteczne upo-
mnienie błądzącego. Trzeci etap upo-
mnienia to zaangażowanie w nie przed-
stawiciela Kościoła lub nawet całej 
wspólnoty. Ma to miejsce wówczas, gdy 
zgubne działanie jednego może szkodzić 
wielu. Chodzi więc nie tylko o dobro 
upominanego, lecz i o dobro wspólnoty. 
Jeśli się nie uda uratować tego, kto źle 
postępuje, to należy ratować przed zgor-
szeniem innych.    Ks. Edward Staniek 

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                              
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 Początki święta związane są z odnalezie-
niem przez św. Helenę relikwii krzyża na po-
czątku IV wieku i poświęceniem w Jerozolimie 
bazyliki ku jego czci w 335 r. Na pamiątkę, tego 
wydarzenia, ostatecznie 14 września, w Kościele 
obchodzi się uroczystość Podwyższenia Krzyża 
świętego. Znak krzyża był obecny w chrześci-
jaństwie od śmierci Jezusa. W początkach Ko-
ścioła nieraz przyjmował formę kotwicy albo 
trójzębu. Jako przedmiot kultu upowszechnił się 
i nabrał znaczenia po roku 313. W tym bowiem roku, według przekazu, ce-
sarz Konstantyn Wielki, przed bitwą z uzurpatorem Maksencjuszem, zoba-
czył na tle słońca znak krzyża i słowa "w tym znaku zwyciężysz". Poza tym 
tenże cesarz zniósł karę śmierci przez ukrzyżowanie. Do VI w. na krzyżu 
nie umieszczano postaci Chrystusa. Także później nie ukazywano Jezusa 
umęczonego lecz chwalebnego: jako Króla z diademem zamiast cierniowej 
korony na głowie, albo jako Arcykapłana, albo jako Dobrego Pasterza. Od 
wieku XII pojawia się motyw cierpienia. Od tego czasu aż do dziś w Ko-
ściele łacińskim zwykle używany jest krzyż gotycki, pasyjny, który wskazu-
je na mękę i śmierć Chrystusa jako cenę zbawienia. W tradycji prawosław-
nej do dziś używany jest krzyż chwalebny. Od czasów Konstantyna, kiedy 
to chrześcijanie uzyskali wolność wyznawania swojej wiary krzyż stał się 
znakiem rozpoznawczym chrześcijan. Od tego czasu jest bardzo często uży-
wany w liturgii i uświęca całe życie chrześcijańskie: zaczyna i kończy mo-
dlitwę, dzień i każdą ważniejszą czynność, uświęca przestrzeń i jest używa-
ny przy wszelkich błogosławieństwach. Ojcowie Kościoła podkreślali, że 
krzyż jest symbolem, w którym streszczają się najistotniejsze prawdy wiary 
chrześcijańskiej. Św. Jan Damasceński pisze: "Krzyż Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praoj-
ca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wznie-
sienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do daw-
nej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy 
Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami". Znak krzyża rozpoczyna i 
kończy modlitwę chrześcijanina. W liturgii jest gestem błogosławieństwa. 
Krzyż zawieszany na szyi, w mieszkaniu, w pracy, stawiany na szczytach 
świątyń przypomina wierzącym o ich powołaniu. Jego znaczenie staje się 
szkołą życia dla chrześcijan widzących w nim ostateczne zwycięstwo dobra 
nad złem. 

KTO KRZYŻ ODGADNIE TEN NIE UPADNIE BÓBRKA 
Poniedziałek  
11 września 

18.00 1.Śp. Jadwiga. 
2. W intencji Panu Bogu wiadomej. 

Wtorek    12 września  18.00  Śp. Jadwiga. 

Środa      13 września 18.00 1. Śp. Jadwiga. 
2. Śp. Helena Dobiegała w 34 rocz.  
śmierci i Irena Rudomina w 1 rocz.  
śmierci.  

Czwartek                
14 września          
Św. Podwyższenia 
Krzyża Świętego 

18.00 1. Śp. Jadwiga. 
2. W intencji Panu Bogu wiadomej. 

Piątek    15  września  18.00 1.  Śp. Jadwiga. 
2. O Boże błogosławieństwo dla Heleny i 
Stanisława Zadorożny – w 40-ą rocznicę 
ślubu. 

Sobota    16 września 18.00  Śp. Jadwiga.  

Niedziela                              
17 września 

8.30 Śp. Rodzice Jan i Rozalia i ich Rodzeń-
stwo. 

 12.30 Śp. Jadwiga. 

ORELEC 

Środa     13 września  19.00 1. Śp. Krystian Zaniewicz. 
2. Śp. Michał i Maria Mamrowicz – od  
bratowej Marii z rodziną. 

Piątek    15  września 19.00 Śp. Ewa. 

Niedziela 
17 września 

7.00 Śp. Edward.  

 11.00 1. Śp. Krystian Zaniewicz – od Bieszczadz-
kiego Klubu Motorowego. 
2. O Boże błogosławieństwo w dniu 
chrztu. 

SOLINA 
Sobota 16  września 14.00 Msza św. ślubna. 

Niedziela                
17 września 

9.45 Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i 
Jan Tandyrak.  


