
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 tygo-

dniu 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. Szczególne zaproszenie kierujemy 

do dzieci i młodzieży.  

2. W piątek kolejna rocznica poświęcenia kościoła p.w. św. Józefa w Orelcu. Msza św. o 

godz. 18.00 czyli po Różańcu.  

3. W piątek na godz. 20.00 do kaplicy naszego domu zapraszamy na modlitwę adoracyjną i 

katechezę – nie ma ograniczeń wiekowych. Spotkania trwają do godz. 21.00. 

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

dziemy polecać w listopadzie. Proszę zaznaczyć w którym kościele mają być wspominani 

nasi zmarli. 

5. Za tydzień rozpoczniemy proces wyboru radnych parafialnych – spośród obecnych na 

Mszach świętych dorosłych parafian będzie można zgłosić kandydatów, na których (jeżeli 

wyrażą zgodę) będzie można oddać głos w kolejną niedzielę.  

6. Za tydzień będzie można złożyć swój podpis pod obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj 

aborcję”, której celem jest wyeliminowanie z polskiego prawa punktu zezwalającego na ten 

czyn z przyczyn eugenicznych (podejrzenie o niepełnosprawność lub chorobę). Przy podpi-

sie konieczny jest nr pesel.  Proszę o zgłoszenie się osób chętnych do pomocy przy zbiórce 

podpisów przed i po każdej Mszy św. 

Bóbrka 

*Dziękuję panom, którzy pracowali w tym tygodniu przy dołączaniu wody do kościoła i 

przy układaniu kostki. 

Solina 

*Dziękuję  za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę kościół zosta-

nie przygotowany przez Rodzinę P.  Heleny Szpila. 
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***Skłócone małżeństwo przeżywało ciche dni. 
Po miesiącu milczenia mąż miał ważne           
spotkanie, więc napisał na kartce: obudź mnie o 
4.00 i położył kartkę na stoliku przy łóżku żony. 

Rano budzi się i  patrzy, że jest        
godzina 7.00. Już miał zrobić    
żonie awanturę,   kiedy zobaczył 
na stoliku przy swoim łóżku      
kartkę z napisem:     kochanie 
wstawaj już 4.00 

Codziennie      

dostajesz od    

Boga 1440     

darmowych      

minut. Wykorzystaj je 

bo niewykorzystane    

nie przechodzą na     

następny dzień. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Wtedy faryzeusze 

odeszli i naradzali 

się, jak by pod-

chwycić Go w mo-

wie. Posłali więc do 

Niego swych uczniów razem ze zwolen-

nikami Heroda, aby Mu powiedzieli: 

Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdo-

mówny i drogi Bożej w prawdzie na-

uczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo 

nie oglądasz się na osobę ludzką. Po-

wiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy 

wolno płacić podatek Cezarowi, czy 

nie? Jezus przejrzał ich przewrotność      

i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie         

na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi     

monetę podatkową! Przynieśli Mu     

denara. On ich zapytał: Czyj jest         

ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Ceza-

ra. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie 

więc Cezarowi to, co należy do Cezara, 

a Bogu to, co należy do Boga.                

    (Mt 22,15-21 

 Pytanie: „Czy należy płacić poda-

tek Cezarowi?” – jest przykładem pu-

łapki zastawionej na Chrystusa. Jeśli 

odpowie „tak”, narazi się patriotom, 

jeśli odpowie „nie”, narazi się okupan-

towi. W tej sytuacji Chrystus nie roz-

wiązuje tego zadania, lecz podaje pyta-

jącym „wzór”, przy pomocy którego 

należy je rozwiązać. Żąda, by Mu 

przedstawiono monetę podatkową 

i pyta: Czyj na niej wizerunek i napis? 

Odpowiadają: Cezara. Wówczas Jezus 

podaje „wzór” – „Oddajcie więc Cezaro-

wi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co 

należy do Boga”. Według tego wzoru 

należy rozwiązywać tysiące problemów 

dotyczących relacji człowieka wierzące-

go do władzy świeckiej. Można przejść 

przez życie nie znając matematyki poza 

najprostszymi działaniami – dodawa-

niem, mnożeniem i dzieleniem. Trudno 

jednak zwycięsko przejść przez życie nie 

znając podstawowych wzorów zawar-

tych w Ewangelii. Ktokolwiek zatem 

chce odkryć bogactwo i piękno ewange-

licznego świata, winien poznać kilka 

podstawowych „wzorów”, jakie podaje 

Chrystus, i opanować sztukę stosowania 

ich w swoim życiu. Jest to nauka żmud-

na. Z reguły upływa kilka lat ćwiczeń, 

zanim człowiek bezbłędnie i szybko 

w ściśle określonej sytuacji potrafi sto-

sować odpowiednią zasadę Ewangelii. 

Wprowadzenie w życie nawet tej prostej 

zasady: „Oddajcie Cezarowi to, co nale-

ży do Cezara, a Bogu to, co należy do 

Boga” wcale nie jest łatwe. Trzeba bo-

wiem opanować sztukę odróżniania, co 

należy do Cezara, a co do Boga, oraz 

posiąść umiejętność oddawania każdemu 

tego, co mu się należy, a to bynajmniej 

nie jest takie proste. Komu jednak udaje 

się kształtować życie w oparciu o tę za-

sadę, odkrywa smak ewangelicznej wol-

ności, której nikt i nic nie jest w stanie 

odebrać.           Ks. Edward Staniek 
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 Katechizm Kościoła Katolickiego, poucza nas, że „drugie 

przykazanie zabrania nadużywania imienia Bożego, to zna-

czy wszelkiego nieodpowiedniego używania imienia Boga, 

Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny i wszystkich 

świętych” (KKK 2146). Katechizm wylicza wykroczenia przeciwko drugiemu 

przykazaniu Dekalogu, wśród których wymienia: fałszywe przyrzeczenia składane 

w imię Boże, bluźnierstwa, przekleństwa, wiarołomstwo, krzywoprzysięstwo. Kate-

chizm przestrzega, że niewierność przyrzeczeniom dawanym innym w imię Boże 

jest nadużyciem Jego imienia i w pewnym sensie czynieniem Boga kłamcą, ponie-

waż „przyrzeczenia dawane innym w imię Boże angażują cześć, wierność, prawdo-

mówność i autorytet Boga” (KKK 2147). Składane przyrzeczenia powinny więc 

być zawsze dotrzymywane w duchu sprawiedliwości. Wykroczeniem, które sprze-

ciwia się bezpośrednio drugiemu przykazaniu Dekalogu jest bluźnierstwo, polega-

jące na wypowiadaniu przeciw Bogu „słów nienawiści, wyrzutów, wyzwań, na mó-

wieniu źle o Bogu, na braku szacunku względem Niego w wyrażeniach, na naduży-

waniu imienia Bożego (…). Bluźnierstwo sprzeciwia się szacunkowi należnemu 

Bogu i Jego świętemu imieniu. Ze swej natury jest grzechem ciężkim” (KKK 214-

8). Przykładem takiej postawy jest Konrad z Mickiewiczowskich „Dziadów”, który 

w „Wielkiej improwizacji” zatrzymuje się o krok od bluźnierstwa, polegającego na 

nazwaniu Boga nie wspaniałym Królem czy Ojcem, ale okrutnym władcą – carem. 

Katechizm naucza, że zakaz bluźnierstwa  rozciąga się także na słowa przeciw Ko-

ściołowi Chrystusa, przeciw świętym Pańskim lub rzeczom świętym. Bluźniercze 

jest również czynienie zła w imię Boże, zwłaszcza „nadużywanie imienia Bożego 

w celu zatajenia zbrodniczych praktyk, zniewalania narodów, torturowania lub wy-

dawania na śmierć”. Przykładem takiej bluźnierczej praktyki było choćby hasło 

„Gott mit uns” („Bóg z nami”), z którym szły do boju wojska Hitlera. Takie działa-

nie zwraca się przeciw Bogu także z tego powodu, że „nadużywanie imienia Boże-

go w celu popełnienia zbrodni powoduje odrzucenie religii” (KKK 2148). Brakiem 

szacunku wobec Boga są przekleństwa, przy których używa się imienia Boga, choć 

bez intencji bluźnierstwa. Takie postępowanie jest również okazywaniem braku 

szacunku wobec Boga. Katechizm naucza, że drugie przykazanie zabrania też ma-

gicznego używania imienia Bożego (por. KKK 2149); takie używanie go wskazuje 

na brak szacunku wobec Boga i próbę podporządkowania sobie Jego mocy. 

Zapamiętajmy: „Święte imię Boże otaczamy szacunkiem, gdy używamy go po to, 

by je błogosławić, wychwalać, uwielbiać. Zakazane jest więc jego nadużywanie w 

celu popełnienia zbrodni i wszelkie nieodpowiednie używanie imienia Bożego, jak 

bluźnierstwo, które ze swej natury jest grzechem ciężkim, przekleństwa i niewier-

ności wobec przyrzeczeń dawanych w imię Boga” (KomKKK 447)   

DEKALOG II 

NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA  

PANA BOGA TWEGO NADAREMNO 

BÓBRKA 

Poniedziałek  

23 października 

16.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. O zdrowie i Boże bł. w dniu urodzin 

Wtorek                           

24 października  

16.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. Śp. Bronisław Podkalicki – rocznica śmierci 

3. Józef Gzik 

Środa       

25 października 

16.00 1. Śp. Józef Gzik 

2. Śp. Michał Mamrowicz – od wnuczek         

Beaty, Doroty i Iwony 

Czwartek 

26 października  

16.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. Śp. Józef Gzik 

Piątek     

27 października  

16.00 Śp. Anna Orłowska – od uczestników  pogrzebu 

Sobota     

28 października 

16.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. Śp. Michał Mamrowicz – od rodz. Kuźniarów 

Niedziela                              

29 października 

8.30  Śp. Tadeusz Fedorowicz  

 12.30 Śp. Józef Gzik 

ORELEC 

Środa      

25 października  

17.30 1. Śp. Ewa Zaniewicz  

2. Śp. Józef Mamrowicz – od brata Tadeusza z 

żoną i dziećmi 

Piątek    

27 października 

17.30 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. Śp. Józef Mamrowicz – od braci Stanisława i 

Ryszarda  

Niedziela 

29 października 

7.00 O Boże błogosławieństwo dla Patrycji, Gabrieli 

i Daniela z okazji  urodzin 

 11.00 1. Śp. Ewa Zaniewicz 

2. O Boże błogosławieństwo dla Dawida w 18 

urodziny 

SOLINA 

Wtorek  

24 października 

17.30 Śp. Anna Orłowska – od wnuka Leszka 

Niedziela   

29 października 

9.45 1. O Boże błogosławieństwo dla pana            

Tadeusza Ulanowskiego 

2. Śp. Stefania i Jerzy 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: 

*we wtorek wspomnienie błogosławionego Jana Balickiego   

*w sobotę święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza  


