
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 środę w Bóbrce o 18.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. 

2. W sobotę nie będzie zbiórki służby liturgicznej. 

3. W sobotę o godz. 17.00 spotkanie dla Rodziców i uczniów klas 6, 7, II i III gimna-

zjum w ramach przygotowań do bierzmowania. 

4. W następną niedzielę rozpoczniemy proces wyboru członków Rady Parafialnej. Spo-

śród obecnych na Mszach św. dorosłych można będzie zgłosić swoich kandydatów. 

5. W Liście pasterskim ks. abp Adam Szal zachęcił nas do udziału w akcji modlitewnej 

pod nazwą „Różaniec do granic” – modlitwie różańcowej na granicach Polski 7-go 

października. Nasz dekanat udaje się do kościoła stacyjnego w Łupkowie, dlatego do 

soboty czekamy na zgłoszenia chętnych.  

6. Od 1.10 Msze św. w dni powszednie: w Bóbrce o godz. 16.00, w Solinie i Orelcu o 

godz. 17.30.  

      Bóbrka 

*Dziękuję Rodzinom za uporządkowanie i wystrój kościoła. Na następną niedzielę pro-

simy Rodziny P. Czesławy Podgórskiej i Małgorzaty Podkalickiej. 

*Przypomnę, że od 1 października osobą, która na stałe będzie troszczyła się o porzą-

dek w kościele i wokół kościoła oraz układała kwiaty jest Pani Wioletta Nawrocka. Nie 

będzie już wyznaczania Rodzin, natomiast Rodziny raz na rok będą składać100 zł a 

osoby samotne 50 zł – lista jest wywieszona w gablocie. Ofiary składamy od 1 X do 30 

IX. Można oczywiście ustaloną kwotę złożyć w ratach. 

      Solina                                                                                                                                           

*Dziękuję Rodzinie P. Ilony Sypuła za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. 

Na następną niedzielę kościół zostanie przygotowany przez Rodzinę P. Lucy-

ny Kruk. 

 ZAPOWIEDZI 

Konrad Grzegorz Ulanowski i Katarzyna Sypuła – oboje z naszej parafii pragną za-

wrzeć sakramentalny związek małżeński.  Zapowiedź III.  Kto wiedziałby o przeszko-

dach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest poinformować duszpaste-

rzy parafialnych. 

 Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego Pokoju i ufności. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 25 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 24.09.2017 R. 

Pani w szkole pyta Jasia: - Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, 

Słowacki,  Norwid?- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Zyga, 

Chudy i Kazek? - Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka. 

- To co mnie pani swoja banda straszy?  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Królestwo niebieskie podobne jest 

do gospodarza, który wyszedł wczesnym 

rankiem, aby nająć robotników do swej 

winnicy. Umówił się z robotnikami o de-

nara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy 

wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył 

innych, stojących na rynku bezczynnie, i 

rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winni-

cy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni 

poszli. Wyszedłszy ponownie około go-

dziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczy-

nił. Gdy wyszedł około godziny jedena-

stej, spotkał innych stojących i zapytał 

ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczyn-

nie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie 

najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! 

A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel 

winnicy do swego rządcy: Zwołaj robot-

ników i wypłać im należność, począwszy 

od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli 

najęci około jedenastej godziny i otrzy-

mali po denarze. Gdy więc przyszli 

pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i 

oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, 

szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: 

Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a 

zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili 

ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jed-

nemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci 

krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się 

ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też 

i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. 

Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co 

chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że 

ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierw-

szymi, a pierwsi ostatnimi. (Mt 20,1-16a) 

       Oko złe patrzy na innych przez pry-

zmat swego egoizmu. Dobre jest dla nie-

go wyłącznie to, co przynosi mu ko-

rzyść. Stąd też zawsze zestawia siebie 

z innymi. Na jednych, uboższych od sie-

bie, patrzy z góry, a na innych 

z zazdrością. Krzywda dzieje mu się 

wtedy, gdy on nie korzysta, a korzystają 

inni. Właściciel złego oka nie umie się 

cieszyć z dobra posiadanego lub otrzy-

mywanego przez innych ludzi. Jego wy-

paczone spojrzenie na świat wypełnia go 

smutkiem. Czując się wciąż pokrzyw-

dzony, krzywdzi innych, a nierzadko 

czyni to z zimną premedytacją.  Dobroć 

to trudna sztuka. Pomagając jednym, 

innym się narażamy. Nie uniknął tego 

Chrystus i nie uniknie żaden Jego uczeń. 

Stąd też w czynieniu dobra nie należy 

się kierować względami ludzkimi, lecz 

zawsze pragnieniem pełnienia woli Bo-

żej. Dobrze należy czynić tam, gdzie 

Bóg tego oczekuje i tak, jak On tego 

pragnie.            Ks. Edward Staniek 

G Ł O S  SE R C A  

 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 56        25 Niedziela Zwykła     24.09.2017 R. 



 29 września Kościół katolicki obchodzi święto 

Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. 

Imię Michał, wzięte z hebrajskiego Mika´el, znaczy 

"Któż jak Bóg". Św. Michał w Piśmie Świętym wy-

mieniany jest pięć razy. W najbardziej wymowny spo-

sób czyni to Autor ostatniej księgi Pisma Świętego 

czyli Apokalipsy - św. Jan Apostoł: "I nastąpiła walka 

na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze 

Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, 

ale nie przemógł i już się miejsce dla nich w niebie nie 

znalazło. I został strącony na ziemię, a z nim zostali 

strąceni jego aniołowie" (Ap 12, 7-9). Po zwycięstwie 

nad zbuntowanymi duchami św. Michał Archanioł 

został wodzem zastępów niebieskich. Jest on duchem 

czystym, oddanym bez reszty Stwórcy, wielbicielem Matki Boga. Doznaje on wiel-

kiej radości z wypełnienia woli Bożej i pomaga ludziom w ich uszczęśliwianiu. 

Przed przyjściem Chrystusa na ziemię, nazywano św. Michała księciem narodu 

wybranego. Prorok Daniel zalicza go do jednego z pierwszych książąt. Zapewnia, 

że tylko Michał Archanioł może pomóc w walce z wrogiem. W Nowym Testamen-

cie św. Michał kontynuuje te rolę obrońcy jako Patron i Anioł Stróż Kościoła. 

Przychodzi z pomocą wiernym w najtrudniejszych dla nich chwilach.                 

Imię Gabriel znaczy: "Mąż Boży" lub "Wojownik Boży". Z tym imieniem spoty-

kamy się w Starym Testamencie, w księdze proroka Daniela. Najpiękniejszą jed-

nak misję spełnił św. Gabriel w Nowy Testamencie, kiedy zwiastował Zacharia-

szowi w świątyni w Jerozolimie narodzenie syna - św. Jana Chrzciciela oraz kiedy 

Najświętszej Maryi Panny zwiastował narodzenie Pana Jezusa - Syna Bożego. Te 

dwa wydarzenia szczegółowo opisał św. Łukasz w swojej Ewangelii. Niektórzy z 

pisarzy kościelnych nazywają św. Gabriela aniołem stróżem Świętej Rodziny. Pra-

wie wszystkie obrządki chrześcijańskie umieściły wspomnienie świętego Gabriela 

tuż przed lub po uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. Tak było i 

w liturgii rzymskiej do roku 1969, kiedy to przełożono pamiątkę na dzień 29 wrze-

śnia. Papież Pius XII w 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, 

radia i telewizji. Kult św. Gabriela jest znacznie mniejszy niż kult św. Michała.   

Hebrajskie imię Rafał: "Bóg uleczył". Jest ono związane z biblijną opowieścią o 

Tobiaszu. W tej opowieści święty Rafał mówi sam o sobie: "Ja jestem Rafał, jeden 

z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański"(Tb 

12, 15). Święty Rafał doznawał czci jako patron chorych i podróżnych. W Polsce 

imię Rafał należy do dość popularnych. Wśród znanych postaci imię to nosili: bło-

gosławiony ojciec Rafał z Proszowic, św. Rafał Kalinowski, błogosławiony ojciec 

Rafał od św. Józefa - karmelita, którego beatyfikował w 1983 roku papież Jan Pa-

weł II.  

W SŁUŻBIE BOGU I LUDZIOM 
BÓBRKA 

Poniedziałek  
25 września 

18.00 1. Śp. Jadwiga  

2. W intencji Panu Bogu wiadomej 

Wtorek    26 września  18.00 1. Śp. Jadwiga 

2. Śp. Michał Mamrowicz – od Zdzisławy Dyl 

Środa      27 września 18.00 Śp. Jadwiga  

Czwartek 28 września           18.00 1. Śp. Jadwiga 

2. Śp. Anna Orłowska – od uczestników    

pogrzebu 

Piątek     29 września  18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej  

Sobota    30 września 18.00 1. Śp. Jadwiga 

2. Za Parafian 

Niedziela                              
1 października 

8.30 Śp. Józef Smoliński  

 12.30 Śp. Józef Gzik (gregoriańska) 

ORELEC 

Środa     27 września  19.00 Śp. Krystian Zaniewicz – od Babci Stasi  

Zaniewicz  

Piątek    29 września 19.00 1. Śp. Krystian Zaniewicz – od Elżbiety i 

Ryszarda Chlebickich z rodziną 

2. W intencji Pana Michała Zaniewicza – o 

Boże błogosławieństwo i zdrowie w dniu 

imienin 

Niedziela 
1 października 

7.00 Śp. Krystian Zaniewicz – od Rodziny   Fedo-

rowiczów  

 11.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz (gregoriańska) 

2. O Boże błogosławieństwo dla Członkiń 

Żywego Różańca i ich Rodzin z Róży       

Weroniki Dobrowolskiej 

SOLINA 

Niedziela                
1 października 

9.45 1. W intencji Panu Bogu wiadomej 

2. Za dusze w czyśćcu cierpiące  

W tym tygodniu w liturgii:   

w poniedziałek  wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa;    

w środę  wspomnienie św. Wincentego a Paulo;   

w czwartek  wspomnienie św. Wacława;   

w piątek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;  

w sobotę wspomnienie św. Hieronima. 


