OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA 27 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

8.10.2017 R.

1. W październiku modlimy się wspólnie na Różańcu. W niedzielę w Bóbrce o 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 i Msza św.
2. 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. Adoracja będzie trwała do godz. 21.00.
3. W sobotę o 9.30 spotkanie służby liturgicznej.
4. Na stoliku leżą kartki na których można wpisywać imiona swoich zmarłych, których
będziemy polecać w listopadzie. W intencji zmarłych będzie odprawionych w listopadzie co najmniej 12 Mszy św. i codziennie cząstka Różańca.
5. Dzisiaj jest obchodzony XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. Do puszek przed kościołem są zbierane ofiary na Fundację Nowego Tysiąclecia.
Dziękujemy za każdą ofiarę.
Orelec
* Rada parafialna przypomina i prosi o ofiary w wysokości 100 zł od rodziny na sprzątanie i kwiaty do kościoła. Po Mszy św. w zakrystii będzie obecna osoba z Rady.
Solina
* Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę kościół
zostanie przygotowany przez Rodzinę P. Renaty Gładysz.
* Plany inwestycyjne: planowane jest na wiosnę (maj-czerwiec) położenie granitowej
posadzki w kościele. Zakup kamienia nastąpi w najbliższym czasie, dlatego dziękujemy za każdą ofiarę na cele inwestycyjne.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożej opieki, pokoju i ufności w
skuteczność modlitwy różańcowej.
U DENTYSTY

-ile kosztuje wyrwanie zęba? -to zależy, jeśli ze znieczuleniem przy użyciu najnowszego sprzętu to 300 zł
-za drogo, jest coś tańszego? -można bez
znieczulenia nowoczesnym sprzętem, to
wyniesie 200 zł -za drogo, można taniej? -mogę usunąć ząb obcęgami, to
wyniesie 100 zł’ -za drogo, jest coś tańszego? -mogę poprosić pana konserwatora, zrobi to od ręki za 20 zł - to może
być, proszę zapisać moją małżonkę.
Wydaje:

JAKA JEST RÓŻNICA
MIĘDZY LUBIĘ
I KCHAM?
KIEDY LUBISZ
KWIATEK TO
GO ZRYWASZ,
KIEDY
KOCHASZ
PODLEWASZ
CODZIENNIE

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 58
27 Niedziela Zwykła 8.10.2017 R.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: Posłuchajcie innej
przypowieści! Był pewien gospodarz,
który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował
wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę
rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas
zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny.
Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi,
więcej niż za pierwszym razem, lecz i z
nimi tak samo postąpili. W końcu posłał
do nich swego syna, tak sobie myśląc:
Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy
zobaczywszy syna mówili do siebie: To
jest dziedzic; chodźcie zabijmy go, a
posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?
Rzekli Mu: Nędzników marnie wytraci,
a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali
plon we właściwej porze. Jezus im
rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła.
Pan to sprawił, i jest cudem w naszych
oczach. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane
narodowi, który wyda jego owoce.
(Mt 21,33-43)

Rozmowa Jezusa z przywódcami
narodu wybranego odsłania ich decyzję.
Ponieważ zrozumieli, że nie mogą Jezusa „ustawić” i wykorzystać tak, jak tego
pragnęli, postanowili Go odrzucić. Do
ich budowli nie pasował. Ocalając budowlę zdecydowali się na odrzucenie
najcenniejszego kamienia, jaki znalazł
się w ich rękach. Paradoks tej decyzji
tkwi w tym, że wartość odrzuconego
przez nich kamienia przewyższała miliony razy wartość budowli, którą chcieli
ocalić. Błąd przywódców narodu wybranego popełnia wielu ludzi. Nie jest łatwo
położyć Chrystusa w fundamencie swego światopoglądu i życia. On bowiem
natychmiast zaczyna decydować
o koncepcji całej budowli. On jest nie
tylko kamieniem węgielnym, ale
i inżynierem nadzorującym wznoszenie
budowli. On też organizuje dalsze zbieranie materiału. On decyduje o jego wykorzystaniu. On też posiada przygotowany z dokładnością do sekundy plan robót. Z chwilą uznania Jezusa za fundament życia rozpoczyna się wytężona
praca, która trwa już do śmierci. Święci
to ludzie, którzy „kamień odrzucony
przez budujących”, uczynili kamieniem
węgielnym swego życia. Ponieważ jest
to Boski kamień, nie należy się dziwić,
że wzniesiona na nim budowla trwa
wiecznie.
Ks. Edward Staniek

BOGU WSZYSTKO –SOBIE NIC
Błogosławiony Wincenty Kadłubek to postać
niezwykła, to pierwszy uczony i historyk dziejów
ojczystych. Urodził się, w latach 1155-1160 we wsi
Karwów /Kargów/ pod Stopnicą leżącą ok. 26 km
od Sandomierza. Pierwsze nauki pobierał bł. Wincenty w Stopnicy, a następnie udał się do Krakowa, gdzie uczęszczał do szkoły katedralnej, w której wykładał nauki biskup krakowski, Mateusz. Z
Krakowa Błogosławiony wyjechał na studia za granicą dzięki możnym opiekunom. Studiował w Paryżu, a następnie we Włoszech w Bolonii. Przed 1185 r. już po studiach zagranicznych, Wincenty, jako magister, wszedł do grona dostojników katedry
krakowskiej i rozpoczął karierą społecznonarodową. Świecenia kapłańskie przyjął Błogosławiony przed rokiem 1189.
W tym samym czasie zaczął pisać Kroniką, największe dzieło swego życia i
tamtych czasów. W 1194 r. bł. Wincenty przeniósł się do Sandomierza, lecz
wkrótce, bo już w 1207 r. powrócił do Krakowa i został mianowany na biskupa krakowskiego. Konsekracji Wincentego Kadłubka dokonał arcybiskup
Henryk Ketlicz. Brał udział w synodach w Borzykowie, Mstyczowie oraz
Wolborzu. Dziesięcioletni okres pasterskich rządów Wincentego Kadłubka
zapisał się w Krakowie jako pontyfikat dobrego i wzorowego biskupa. Umiał
zjednywać wokół siebie nie tylko wiernych, ale i kapłanów. Błogosławiony
szczególną sympatią darzył surowy zakon cystersów. Klasztorowi w Sulejowie darował dwie wsie. Opactwu w Pokrzywnicy darował wieś. Opactwu w
Jędrzejowie nadał przywilej pobierania dziesięcin z trzech wsi. Ponadto zreformował prowincjalne kapituły, zlikwidował kolegiaty w Kijach, konsekrował bazyliką św. Floriana w Krakowie. Brał udział w soborze Laterańskim IV
w 1215 r. Na tym soborze wprowadzono obowiązek rocznej Spowiedzi i
wielkanocnej Komunii Św., obostrzono przepisy odnośnie celibatu kapłanów
i ogłoszono krucjatą na rok 1217. Po powrocie z soboru w Rzymie bł. Wincenty pozostał jeszcze trzy lata na stolicy krakowskiej. Po dziesięcioletnim
pasterzowaniu /1208-1218/ zrzekł się godności i urzędu i wstąpił do cystersów w Jędrzejowie. Za czasów bł. Wincentego cystersi drewnianą budowlę
zamienili na murowany klasztor. W tym klasztorze 70-letni Błogosławiony
jako zwyczajny mnich wypełniał wszystkie obowiązki. Właśnie to surowe
życie mnicha doprowadziło bł. Wincentego do śmierci 8 III 1223 r. Błogosławiony Wincenty realizował w zakonie zasadą ascetyczną: BOGU
WSZYSTKO - SOBIE NIC.

16.00

BÓBRKA
1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Jan Dereń – rocznica śmierci
3. O szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny
Śp. Ewa Zaniewicz

16.00

W intencji Panu Bogu wiadomej

16.00

1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Michał Mamrowicz – od Rodziny
Fedorowiczów

Piątek
13 października

16.00

1. Śp. Józef Gzik
2. Śp. Katarzyna i Antoni Kusz, Jan, Antoni, Maria, Stefania, Władysław Ryłów
3. O zdrowie dla dziadka Jana

Sobota
14 października

16.00

1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Józef Gzik
3. Za Parafian

Niedziela
15 października

8.30

1. W intencji Panu Bogu wiadomej
2. Śp. Józefa Duk – od Syna Jarosława z żoną
O Boże błogosławieństwo dla Jana w dniu chrztu

Poniedziałek
9 października
Wtorek
października
Środa
11 października
Czwartek
12 października

16.00

10

12.30
Środa
11 października
Piątek
13 października

17.30

Niedziela
15 października

7.00

17.30

11.00

Wtorek
10 października
Niedziela
15 października

ORELEC
1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. O zdrowie dla Barbary Dobrowolskiej
1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. O zdrowie i błogosławieństwo dla Członkiń
Żywego Różańca i ich Rodzin z Róży Anieli Podgórskiej
Śp. Władysław Flak – 4 rocznica śmierci
1. Śp. Ewa Zaniewicz
2. Śp. Zbigniew Węgrzyn – 2 rocznica śmierci

17.30

SOLINA
Śp. Anna Orłowska – od wnuczki Beaty z rodziną

9.45

Śp. Józef Gzik

W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
*w poniedziałek bł. Wincentego Kadłubka
*w piątek bł. Honorata Koźmińskiego.

