OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 26 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1.10.2017 R.

1. W tym tygodniu w liturgii wspomnienia: w poniedziałek Aniołów Stróżów; w środę św.
Franciszka z Asyżu; w czwartek św. Faustyny Kowalskiej; w sobotę NMP Różańcowej.
2. Dzisiaj rozpoczynamy wspólną modlitwę różańcową. W niedzielę w Bóbrce zapraszamy
na godz. 15.00. W tygodniu w Bóbrce Różaniec o godz. 16.00 i potem Msza św. w Solinie
we wtorki a w Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30 Różaniec a potem Msza św.
3. W tym tygodniu: - I czwartek miesiąca - w czasie Różańca modlimy się w intencji powołań. I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych, w czasie nabożeństwa o 16.
00 w Bóbrce i o 17. 30 w Orelcu możliwość spowiedzi. I sobota miesiąca – zapraszamy do
Bóbrki na godz. 16.00 na Różaniec i Mszę św. w czasie której będzie rozważana przez kwadrans I tajemnica różańcowa.
4. W piątek na godz. 20.00 do kaplicy naszego domu zapraszamy osoby, które mogą i chcą
się spotykać na modlitwie adoracyjnej i pragną pogłębiać swoją formację chrześcijańską.
Pierwsze spotkanie będzie miało charakter informacyjny będzie też adoracja do godz.
21.00.
5. W sobotę nasz dekanat wyjeżdża do parafii w Łupkowie w ramach akcji modlitewnej
„Różaniec do granic”. Wyjazd spod naszego kościoła około godz. 8.40. Spotkanie w Łupkowie rozpocznie się o godz. 10.30 a o 11.00 będzie Msza św. Osoby pozostające w domach zachęcam do włączenia się w modlitwę przez odmówienie Różańca o godz. 14.00 –
modlimy się w intencji naszej Ojczyzny i pokoju na świecie.
6. W sobotę o 9.30 spotkanie służby liturgicznej.
W sobotę także o godz. 17.20 (po Mszy św.) spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
7. W następną niedzielę będzie obchodzony XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Do puszek będą zbierane ofiary na Fundację Nowego Tysiąclecia
Bóbrka
Dziękuję Rodzinom za uporządkowanie i wystrój kościoła. Od następnej niedzieli troski o
porządek w kościele i jego wystrój podjęła się P. Wioletta Nawrocka.
Na rzecz parafii bezinteresownie pracowali Panowie: Dariusz Zamojski, Maciej Zamojski,
Ireneusz Nawrocki, Wojciech Mysiów, Mariusz Kaliniewicz,, Łukasz Kaliniewicz, Czesław
Cioć, Ireneusz Myrta, Łukasz Cwenar, Stanisław Mach i Mateusz Myrta. Wszystkim serdecznie dziękuję.
Solina
Dziękuję Rodzinie P. Ilonie Sypuła za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną
niedzielę kościół zostanie przygotowany przez Rodzinę P. Renaty Sypuła.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę Bożej opieki i pokoju.
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

GŁOS SERCA
TYGODNIK LITURGICZNO - INFORMACYJNY
PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W BÓBRCE
NR 57
26 Niedziela Zwykła 1.10.2017 R.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów.
Zwrócił się do pierwszego i rzekł:
Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!
Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to
samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę.
Później jednak opamiętał się i poszedł.
Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?
Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus
rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam
wam: Celnicy i nierządnice wchodzą
przed wami do królestwa niebieskiego.
Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet
później nie opamiętaliście się, żeby mu
uwierzyć.
(Mt 21,28-32)
Słowność jest przede wszystkim
wyrazem szacunku, jakim człowiek darzy samego siebie. Kto ceni własne słowo, ceni siebie. Na tej podstawie cenią
go i inni. Kto bowiem nie szanuje siebie, nie może wymagać, by otaczali go
szacunkiem inni. Słowo winno być jak
granitowy głaz. Raz położone nie powinno być przez nikogo ruszone, nawet
przez mówiącego. Takie jest słowo Boga i dlatego można Mu wierzyć. Bóg
jest słowny. Bóg zawsze dotrzymuje
danego słowa. Chrystus podając przypowieść o dwóch synach zaproszonych

przez ojca do pracy w winnicy, zwraca
uwagę na niesłowność jednego z nich.
Syn obiecuje ojcu, że przyjdzie do pracy, a nie przychodzi, czyli wprowadza
ojca w błąd. Nie dotrzymał danego słowa. Drugi syn, nieco leniwy, nie miał
ochoty na pracę i jasno to ojcu oznajmił:
„Nie chce mi się”. Później przemyślał
swoją decyzję, zmienił zdanie i poszedł
pracować w winnicy. On ojca nie wprowadził w błąd. Sprawił mu raczej miłą
niespodziankę. Ojciec na jego pomoc nie
liczył, a jednak ją otrzymał. Słuchacze
przypowieści jednoznacznie ocenili postawę synów. Ten drugi, w oczach ich
i Chrystusa, zasłużył na uznanie. Słowność stanowi znak autentycznej miłości
bliźniego. To dowód, że człowiek troszczy się o cudze dobro. Człowiek niesłowny nie liczy się z dobrem drugiego,
lecz kieruje się swoim wyrachowaniem.
Szuka tego, co jest dobre dla niego, a nie
dla tego, komu dał słowo. Prawdziwa
miłość jest zawsze słowna. Ks. E. Staniek

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO MÓDL SIĘ ZA NAMI

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej to wyraz
wdzięczności ze strony Kościoła dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za
opiekę nad nim za pośrednictwem modlitwy różańcowej. Święto to zostało
ustanowione i wprowadzone do kalendarza liturgicznego przez papieża
Piusa V, aby upamiętnić zwycięstwo floty chrześcijańskiej nad przeważającą flotą turecką pod Lepanto 7 października w 1571 roku. Odniesione
zwycięstwo
obroniło wówczas
Europę przed inwazją Islamu. Cała chrześcijańska
Europa
trwała
wtedy na modlitwie wraz z Maryją, odmawiając
różaniec. 17 marca 1572 roku z
wdzięczności za
odniesione zwycięstwo, papież
Pius V ogłosił
„Święto zwycięstwa Maryi dziewicy” i nakazał
obchodzić je 7
października. Rok
później
papież
Grzegorz XIII polecił obchodzić je
pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w pierwszą
niedzielę
października. Od 1711716 roku wspomnienie Matki Bożej Różańcowej
stało
się
powszechne i obowiązkowe w całym Kościele. Do
rozwoju
tegoż
święta przyczynił
się bardzo papież Leon XIII, szczególny czciciel różańca oraz papież Pius
X, który w 1913 roku przeniósł je z niedzieli październikowej na dzień 7
października. Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej staje się
okazją do odnowienia i pogłębienia modlitwy różańcowej. Z pewnością nie
jest to łatwa modlitwa, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje się być skutecznym
środkiem ratowania współczesnego świata i człowieka. Historia uczy, że
wielokrotnie różaniec okazał się wielką pomocą w różnych niebezpieczeństwach. Tak było w przypadku zwycięstwa pod Lepanto czy też w przypadku obrony Wiednia. Całe ówczesne rycerstwo polskie należało do bractw
różańcowych, a w Krakowie przed bitwą odbywały się procesje różańcowe i
pod przewodnictwem królowej Marysieńki trwała nieustająca modlitwa różańcowa.

Poniedziałek
2 października

16.00

Wtorek
3 października
Środa
4 października
Czwartek
5 października

16.00

BÓBRKA
1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Michał Mamrowicz i Maria-od Danuty
i Józefa Koza
3. Śp. Józef Gzik ( greg.)
1. Śp. Ewa Zaniewicz

16.00

1. W intencji Panu Bogu wiadomej.

16.00

Piątek
6 października
Sobota
7 października

16.00

1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Justyny w 23 urodziny
2. Śp. Ewa Zaniewicz
3. Śp. Józef Gzik
Śp. Józef Gzik

16.00

1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Józef Gzik

Niedziela
8 października

8.30

Śp. Józef Gzik

12.30

Śp. Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria
Daszkiewicz

Środa
4 października

17.30

1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Michał Mamrowicz– od wnuczki

Piątek
6 października
Niedziela
8 października

17.30

1. Śp. Ewa Zaniewicz.

7.00

1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Michał Mamrowicz—od syna Zenona

11.00

1. Śp. Stanisław Podgórski
2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Daniela w dniu
imienin i urodzin

ORELEC

SOLINA
Wtorek
3 października
Niedziela
8 października

17.30

Śp. Anna Orłowska—od synowej z rodziną

9.45

Za parafian

