
Wydaje:            PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA         
KSIĘŻA PALLOTYNI– PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA 

38-623 Uherce Mineralne, Bóbrka 57,   tel: 795 528 788 
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  Siódme przykazanie Dekalogu w Starym Testamencie 
brzmi: „Nie będziesz kradł” (Wj 20, 15; Pwt 5, 19). Natomiast w 
Nowym Testamencie, w Ewangelii według św. Mateusza przyka-
zanie to Chrystus wyraził bardzo krótkim sformułowaniem: „Nie 
kradnij” (Mt 19, 18). Naukę zawartą w nim w sposób dogłębny 
wyjaśnia Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym czytamy: 
„Siódme przykazanie zabrania zabierania lub zatrzymywania niesłusznie dobra bliźnie-
go i wyrządzania bliźniemu krzywdy w jakikolwiek sposób dotyczącej jego dóbr. Na-
kazuje sprawiedliwość i miłość w zarządzaniu dobrami materialnymi i owocami pracy 
ludzkiej. Z uwagi na wspólne dobro wymaga ono powszechnego poszanowania prze-
znaczenia dóbr i prawa do własności prywatnej. Życie chrześcijańskie stara się dobra 
tego świata ukierunkować na Boga i miłość braterską” (KKK, 2401). Nauka Kościoła 
odnośnie do VII Przykazania, zawarta w Katechizmie Kościoła Katolickiego, wychodzi 
od najbardziej podstawowej zasady, według której „dobra stworzone są przeznaczone 
dla całego rodzaju ludzkiego” (KKK, 2402). Są one zatem wspólnym dobrem wszyst-
kich ludzi. Doszło jednak, z drugiej strony, do rozdzielenia ziemi między nich. Chodzi-
ło bowiem o to, „by zapewnić bezpieczeństwo ich życiu narażonemu na niedostatek i 
zagrożonemu przez przemoc” (tamże). Z tego faktu wynika następna zasada, która 
brzmi: „Posiadanie dóbr jest uprawnione, by zagwarantować wolność i godność osób 
oraz pomóc każdemu w zaspokojeniu jego podstawowych potrzeb, a także potrzeb 
tych, za których ponosi on odpowiedzialność. Powinno ono pozwolić na urzeczywist-
nienie naturalnej solidarności między ludźmi” (tamże). Uwzględniając to, nie wolno 
jednak zapominać o pierwotnym przekazaniu ziemi całej ludzkości. „Prawo do własno-
ści prywatnej, uzyskanej przez pracę lub otrzymanej od innych w spadku lub w darze, 
nie podważa pierwotnego przekazania ziemi całej ludzkości. Powszechne przeznacze-
nie dóbr pozostaje pierwszoplanowe, nawet jeśli popieranie dobra wspólnego wymaga 
poszanowania własności prywatnej, prawa do niej i korzystania z niej” (KKK, 2403). 
 

DEKALOG VII  *NIE KRADNIJ 

***Na lekcji języka polskiego pani pyta dzieci jakie znacie      
przysłowia i powiedzenia ? Zgłasza się jeden uczeń i mówi:  
-jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz,  
-bardzo dobrze, jakie jeszcze?  
-kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, 
 -bardzo dobrze, jakie jeszcze?   
-leje jak z cebra. -Świetnie. Pani pochwaliła uczniów ale w      
pewnym momencie zauważyła, że jeden z nich nie uważa, 
więc postanowiła go sprawdzić: -powiedz jakie przysłowia 
zapamiętałeś?   
Uczeń wstał zmieszany i po dłuższym wysiłku intelektualnym wydukał:  
-Jak se kto pościele i rano wstaje to leje jak z cebra. 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

        Jesus powie-
dział do swoich 
uczniów: Gdy Syn 
Człowieczy przyj-
dzie w swej chwale 
i wszyscy anioło-
wie z Nim, wtedy 
zasiądzie na swoim 
tronie pełnym 
chwały. I zgroma-
dzą się przed Nim 
wszystkie narody, 
a On oddzieli jed-

nych [ludzi] od drugich, jak pasterz od-
dziela owce od kozłów. Owce postawi po 
prawej, a kozły po swojej lewej stronie. 
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej 
stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mo-
jego, weźcie w posiadanie królestwo, 
przygotowane wam od założenia świata! 
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; by-
łem spragniony, a daliście Mi pić; byłem 
przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem 
nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, 
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają 
sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy 
Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spra-
gnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieli-
śmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? 
lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy 
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i 
przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpo-
wie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszyst-
ko, co uczyniliście jednemu z tych braci 
moich najmniejszych, Mnieście uczynili. 
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stro-
nie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w 

ogień wieczny, przygotowany diabłu i 
jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie 
daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie 
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie 
przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przy-
odzialiście mnie; byłem chory i w więzie-
niu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas 
zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy 
Cię głodnym albo spragnionym, albo 
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym 
albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy To-
bie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, po-
wiadam wam: Wszystko, czego nie uczy-
niliście jednemu z tych najmniejszych, 
tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na 
mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia 
wiecznego.(Mt 25,31-46)               „Byłem 
chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem 
głodny, a daliście mi jeść”. „Byłem” – tak 
blisko 30 centymetrów za twoją ścianą. 
„Byłem” – w twojej klatce schodowej. 
„Byłem” – tuż za płotem twego jednoro-
dzinnego domku. „Byłem” – Ja sam, Je-
zus Chrystus. Twój Król i Zbawiciel. 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, Mnieście uczynili”. Dla 
wielu będą to ostatnie słowa, jakie usłyszą 
z ust Chrystusa. Gdyby chrześcijanie 
wzięli na serio tylko tę jedną przypowieść 
Mistrza z Nazaretu i dostosowali do niej 
swoje życie, w ciągu jednego pokolenia 
przebudowaliby oblicze ziemi.          Ks. 
Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek  
                   27 listopada 

16.00 1. Śp. Krystian Zaniewicz  

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie w      

Rodzinie 

3. Śp. Anna Orłowska – od uczestników       

pogrzebu 

Wtorek      28 listopada  16.00 1. Śp. Krystian Zaniewicz 

2. Za Parafian 

Środa         29 listopada  16.00  

Czwartek   30 listopada 16.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławień-

stwo dla Rodziny 

2. Śp. Krystian Zaniewicz 

3. Śp. Bolesław Sieńko – od Stanisława i       

Kazimiery Król z Rodziną 

Piątek         1 grudnia 16.00 1. Śp. Dariusz (gregorianka) 

2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef 

Sobota        2 grudnia 16.00 1. Śp. Krystian Zaniewicz 

2.  Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef 

3. Śp. Dariusz 

Niedziela    3 grudnia 8.30 1. Śp. Józef Smoliński 

2. Śp. Dariusz 

3. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef 

 12.30 1. Śp. Stanisław Sawinda – od Żony w 12 

rocznicę śmierci 

2. Śp. Sławomir Barański – od Dzieci, Siostry 

i Rodziców w 3 rocznicę śmierci 

ORELEC 

Środa          29 listopada  17.30 1. Śp. Krystian Zaniewicz  

2. Śp. Józef Mamrowicz  - od Teściowej 

Piątek          1 grudnia 17.30 Śp. Krystian Zaniewicz  

Niedziela     3 grudnia 7.00 Śp. Krystian Zaniewicz  

 11.00 1. Śp. Edward Dyl- 3 rocznica śmierci 

2. Śp. Józef Mamrowicz – od Grażyny z    

Rodziną 

SOLINA 

Wtorek       28 listopada 17.30 Za zmarłych polecanych w wypominkach  

Niedziela    3 grudnia 9.45 Za cierpiących w czyśćcu  

1. W  czwartek święto św. Andrzeja Apostoła. 
2. Dzisiaj w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata odnawiamy w naszej           
Ojczyźnie Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.. W czasie Mszy św. o godz. 
12.30 nowo wybrani radni parafialni złożą ślubowanie. 
3. Ostatnia niedziela roku liturgicznego – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-

świata jest Świętem patronalnym Warszawskiej Prowincji Księży Pallotynów. 

4. Zapraszam na spotkanie Radę Parafialną na godz. 19.00 do domu parafialnego: w 

poniedziałek z Bóbrki, we wtorek z Soliny a w środę z Orelca. 

5. W czwartek na Mszę św. i obowiązkowe spotkanie formacyjne zapraszam uczniów 

klasy III gimnazjum a w sobotę na godz. 11.00 uczniów klas 6,7 i II gimnazjum oraz 

scholę. 

6. W sobotę o godz. 14.30 spotkanie dla rodziców i dzieci klasy III przed I Komunią św 

7. W tym tygodniu przypadają: 
*I piątek miesiąca: od 9.00 odwiedziny chorych, o 16.00 w Bóbrce (w kościele) i o 
17.30 w Orelcu  półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź a następ-
nie Msza św.; 
*I sobota miesiąca - o godz. 16.00 w kościele w Bóbrce przed Najświętszym            
Sakramentem odmówimy Różaniec a następnie Msza św. z rozważaniem I tajemnicy            
Różańca. 
8. W każdy piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w kaplicy naszego domu adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

9. W sobotę o godz. 9.30 zbiórka ministrantów. 

10. Za tydzień I Niedziela Adwentu.  

      Solina 

*Dziękuję  za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę o przygo-

towanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Beaty Gładysz. 

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pokoju i Bożego błogosławieństwa. 

Intencje różańcowe na grudzień 

*Aby osoby starsze , wspierane przez rodziny i wspólnoty chrześcijańskie,     

współpracowały w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych         

pokoleń. 

 *Za zmarłych w mijającym roku, aby jak najszybciej mogli oglądać Boga. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA  CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA     26.11.2017  

NIE MÓW LUDZIOM O BOGU  
KIEDY NIE PYTAJĄ. 

ALE ŻYJ TAK BY PYTAĆ ZACZĘLI    
    Św. Jan Maria Vianney 


