
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. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii: w niedzielę w Bóbrce o godz. 15.00,  

w tygodniu w Bóbrce Różaniec o godz. 16.00 i potem Msza św. w Solinie we wtor-

ki a w Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30 Różaniec a potem Msza św.  

2. W piątek na godz. 20.00 do kaplicy naszego domu zapraszamy na modlitwę ado-

racyjną i krótką katechezę w ramach  formacji chrześcijańskiej – nie ma ograniczeń 

wiekowych. Spotkanie  będzie trwać do godz. 21.00. 

3. W sobotę o 9.30 spotkanie służby liturgicznej a o 11.00 próba scholii. 

4. Na stoliku leżą kartki na których można wpisywać imiona swoich zmarłych, któ-

rych będziemy polecać w listopadzie. W intencji zmarłych będzie odprawionych w 

listopadzie co najmniej 12 Mszy św. i będziemy każdego dnia omawiać cząstkę 

Różańca. Proszę zaznaczyć w którym kościele mają być wspominani nasi zmarli. 

5. Dziękujemy za ofiary złożone do puszek w ubiegłą niedzielę w ramach XVII 

Dnia Papieskiego.  

      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. Haliny Kawałko.  

 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy obfitych Bożych darów i pokoju. 
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MOJŻESZ TO NIE JEST ŚMIESZNE !!! 

 

BÓG NIE 

ZDEJMUJE    

CIĘŻARÓW 

TYLKO 

 WZMACNIA PLECY 

**************************

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Jezus w przypo-

wieściach mówił 

do arcykapłanów i 

starszych ludu: 

Królestwo niebie-

skie podobne jest 

do króla, który 

wyprawił ucztę 

weselną swemu 

synowi. Posłał 

więc swoje sługi, żeby zaproszonych 

zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 

przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z 

poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: 

Oto przygotowałem moją ucztę: woły i 

tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest 

gotowe. Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni 

zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje 

pole, drugi do swego kupiectwa, a inni 

pochwycili jego sługi i znieważywszy 

[ich], pozabijali. Na to król uniósł się 

gniewem. Posłał swe wojska i kazał 

wytracić owych zabójców, a miasto ich 

spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: 

Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz za-

proszeni nie byli jej godni. Idźcie więc 

na rozstajne drogi i zaproście na ucztę 

wszystkich, których spotkacie. Słudzy 

ci wyszli na drogi i sprowadzili wszyst-

kich, których napotkali: złych i do-

brych. I sala zapełniła się biesiadnika-

mi. Wszedł król, żeby się przypatrzyć 

biesiadnikom, i zauważył tam człowie-

ka, nie ubranego w strój weselny. Rzekł 

do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 

nie mając stroju weselnego? Lecz on 

oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 

Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go 

na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest 

powołanych, lecz mało wybranych.            

    (Mt 22,1-14) 

 Mamy sto powodów, by zrezy-

gnować z udziału w uczcie Boga: to spa-

cer, bo piękna pogoda, to interesujący 

program w telewizji, to goście, którzy 

nas odwiedzili itp. Gdy obiektywnie ze-

stawimy te powody z szansą udziału 

w uczcie, na którą zaprasza nas Bóg, 

sami dojdziemy do wniosku, że rezygna-

cja z niej jest szaleństwem. Rzecz jasna, 

że brak czasu na niedzielną Mszę świętą 

płynie z nieświadomości wartości Eu-

charystycznej Uczty. Dla tego, kogo ko-

chamy, zawsze znajdziemy czas. Nie 

mamy czasu jedynie na to, co dla nas nie 

przedstawia wartości. Czy jednak czas 

spędzony z Bogiem przy jednym stole 

może być czasem straconym? Gdyby 

chrześcijanie wiedzieli, ile spraw można 

„załatwić” z Bogiem w czasie Euchary-

stycznej Uczty – czekaliby pod drzwia-

mi kościoła godzinę przed rozpoczęciem 

Mszy świętej. Gdyby odkryli, że jest to 

spotkanie z kimś, kto ich kocha, spieszy-

liby na nie, jak spieszą do siebie zako-

chani.                  Ks. Edward Staniek 
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 „Nie będziesz miał bogów cudzych przede 

mną” – to pierwsze przykazanie ustanowione w 
Dekalogu (Księga Wyjścia). Interpretację nakazów 
Bożych można odnaleźć nie tylko w Piśmie Świę-
tym, ale również w Katechizmie Kościoła Katolickie-
go. Przykazanie pierwsze dotyczy wiary w jednego Boga. Oczekuje on od 
ludzi, swoich wyznawców, iż w pełni oddadzą mu swoje serce i zaufanie, 
całkowicie zanurzą się w Jego łaskach. W praktyce oznacza się częścią 
wspólnoty kościoła, nie może oddawać czci innym bóstwom, wierzyć w nie, 
pragnąć zgłębiać ich tajemnic. W religii chrześcijańskiej Bóg jest jedyną 
światłością i nie istnieje nic poza Nim, w co ludzie mogliby wierzyć z więk-
szym zaangażowaniem. Dlatego też dając Mojżeszowi Dekalog, Pan zabronił 
posiadania jakiegokolwiek innego boga czy też bóstwa w sercu. 

 Katechizm Kościoła Katolickiego poszerza jednak powszechne znacze-
nie pierwszego przykazania. Zawarte są w nim bowiem jeszcze inne infor-
macje, którymi chrześcijanie powinni się kierować. Otóż Bóg zakazując wia-
ry w innych bogów, miał na myśli również praktykowanie zabobonów (KKK, 
s. 2111). Za zabobon Kościół uważa pewien kult, wypaczenie religijne, które 
służyć ma wysławianiu Boga. Ma on jednak charakter magiczny, dlatego 
jest zakazany. Poza tym zakazane jest praktykowanie jakiejkolwiek formy 
wróżbiarstwa, które wiąże się z wysławianiem bożków. Wiara w jedynego, 
prawdziwego Boga nie wymaga żadnej magii, dlatego jest ona przez Kościół 
zakazana. Poza tym Pan potępia politeizm, czyli wielobóstwo. Jeśli wierzymy 
w Boga, to jest On jedyny, nikt poza Nim nie powinien nas duchowo inspi-
rować. 

 Z pierwszego przykazania Bożego jasno wynika, iż przeciwko Bogu 
grzeszy ten, który oprócz Niego wyznaje inne byty poza Nim, czci bóstwa 
niezwiązane z katolicyzmem, wyznaje kult rzeczy materialnych i praktykuje 
czynności takie jak czary i magia. Przykładem może być tutaj osoba, która 
deklaruje bycie chrześcijaninem i wiarę w Boga, a jednak interesuje się taj-
nikami innej religii (na przykład buddyzmem), uznaje istnienie innego bó-
stwa, praktykuje rytuały związane z jakimś kultem. Grzesznikami są również 
tacy, którzy Boską moc przypisują przedmiotom lub też elementom przyrody 
nieożywionej albo ożywionej. 

DEKALOG I  

NIE BĘDZIESZ MIAŁ  

BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ 

BÓBRKA 

Poniedziałek  

16 października 

16.00 1. Śp. Michał Mamrowicz-od syna Józefa 

2. Śp. Ewa Zaniewicz (ks. Marian poza parafią) 

Wtorek                           

17 października  

16.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

Środa       

18 października 

16.00 1. Śp. Kazimierz Janczak  

Czwartek 

19 października  

16.00 1. Śp. Józef Kusz w 2 rocz. śmierci - od syna 

Tomasza 

2. Śp. Ewa Zaniewicz ( ks. Marian poza parafią) 

Piątek     

20 października  

16.00 Za parafian 

Sobota     

21 października 

16.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i 

Łukasza w 4 rocznicę ślubu 

Niedziela                              

22 października 

8.30 1. Śp. Bronisława i Stefan 

2. Śp. Józef Gzik 

 12.30 Śp. Bronisław Kozdrowski w 3 rocz. śmierci 

ORELEC 

Środa      

18 października  

17.30 Śp. Ewa Zaniewicz 

Piątek    

20 października 

17.30 1. Śp. Michał Mamrowicz- od uczestników       

pogrzebu 

2. Śp. Ewa Zaniewicz (ks. Marian poza parafią) 

Niedziela 

22 października 

7.00 Śp. Edward Dyl 

 11.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. Śp. Antoni Solarski – 2 rocznica śmierci 

SOLINA 

Wtorek  

17 października 

17.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Pawła w rocz. urodzin 

Niedziela   

22 października 

9.45 Śp. Anna Orłowska— od wnuczki Agnieszki z 

rodziną 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: 

*w poniedziałek  św. Jadwigę Śląską 

*we wtorek św. Ignacego Antiocheńskiego,  

*w środę święto św. Łukasza Ewangelistę,  

*w czwartek bł. Jerzego Popiełuszkę, 

*w piątek św. Jana Kantego,  

*w sobotę bł. Jakuba Strzemię.  


