
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 

 NAMASZCZENIE CHORYCH                                    
  *Ludzie nieraz pytają: Kiedy wezwać księdza            
do   chorego z „ostatnim namaszczeniem”? Niekiedy decydu-
ją się na to, kiedy nie ma już kontaktu z chorym i kapłan  
faktycznie przychodzi za późno. A przecież wcale nie musi 
tak   być. Dlaczego nie wezwaliście mnie wcześniej?      Nie-
jeden kapłan zadaje takie właśnie pytanie rodzinie już zmar-
łego chorego. - No, bo to przecież ma być ostatnie namasz-
czenie. Takie na śmierć, więc czekaliśmy do ostatniej chwili 
- odpowiadają najczęściej. Nic bardziej mylnego. Sakrament namaszczenia chorych 
jest sakramentem żywych. Kościół naucza, że jest to sakrament umocnienia 
i uzdrowienia. Jest on potrzebny nie tylko chorym, ale również ich bliskim we 
wspólnym przeżywaniu prawdy, że człowiek powołany jest do wspólnoty 
z Bogiem w wieczności.                                                                           
  *Rytuał sakramentu namaszczenia chorych jednoznacznie znosi daw-
ne uściślenia dotyczące udzielania tego sakramentu wyłącznie w przypadku tzw. 
niebezpieczeństwa śmierci. Można go także udzielać chorym dzieciom. Można go 
też powtarzać. Nowy ryt udzielania namaszczenia przewiduje również przeprowa-
dzenie katechez, które przygotują rodziny i w swoisty sposób wychowają wiernych, 
by sakrament ten nie był odkładany. Ponadto podkreśla się jego wspólnotowy cha-
rakter. Na czym on polega? Otóż bardzo ważne jest, by chory znalazł wsparcie 
w swoich bliskich, którzy jak najliczniej mają w nim uczestniczyć. Ważne, by 
wspierali oni chorego nie tylko przez samą obecność, ale również przez modlitwę 
i Komunię św. Można powiedzieć, że to właśnie rodzina i najbliżsi są odpowie-
dzialni przed Panem Bogiem za pomoc chorym w przyjęciu namaszczenia. Najczę-
ściej jako biblijny fundament namaszczenia chorych wskazuje się nowotesta-
mentowy tekst: „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościo-
ła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna 
wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił 
grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15). Kapłani modlą się zatem nad cho-
rymi i namaszczają ich olejem w imię Jezusa Chrystusa.  Warto w tym miejscu 
jeszcze raz przypomnieć, że sakrament chorych jest przeznaczony dla ludzi przy-
tomnych. Stąd też kapłana wzywamy, kiedy chory jest przytomny, pragnie się wy-
spowiadać, przyjąć Komunię św. i namaszczenie świętymi olejami.                          
  *Co przygotować? Przed wizytą księdza przychodzącego z posługą 
sakramentu namaszczenia chorych trzeba przygotować: stolik z krzyżem, zapaloną 
świecą, wodą święconą, kropidłem, ręczniczkiem oraz szklanką z wodą. Najważ-
niejsze jest jednak, aby domownicy i osoby towarzyszące przygotowały się ducho-
wo i modliły się wraz z księdzem w intencji chorego 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Po wyjściu z synagogi Jezus przy-
szedł z Jakubem i Janem do domu Szy-
mona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona 
leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu 
o niej. On podszedł i podniósł ją, ująw-
szy za rękę, a opuściła ją gorączka. I 
usługiwała im. Z nastaniem wieczora, 
gdy słońce zaszło, przynosili do Niego 
wszystkich chorych i opętanych; i całe 
miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił 
wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami 
i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie 
pozwalał złym duchom mówić, ponieważ 
Go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było 
ciemno, wstał, wyszedł i udał się na 
miejsce pustynne, i tam się modlił. Po-
śpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, 
a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: 
„Wszyscy Cię szukają”. Lecz On rzekł 
do nich: „Pójdźmy gdzie indziej, do są-
siednich miejscowości, abym i tam mógł 
nauczać, bo po to wyszedłem”. I chodził 
po całej Galilei, nauczając w ich syna-
gogach i wyrzucając złe duchy.              
    (Mk 1, 29-39 

 W tej sytuacji Chrystus dysponu-
jąc władzą leczenia wszelkich chorób, 
rzadko z niej korzystał. Zgodził się nato-
miast na przyjęcie cierpienia, by mógł 
być przyjacielem wszystkich cierpią-
cych. Mając bowiem na uwadze serce 
człowieka, postanowił ubogacić je swoją 
przyjaźnią. Szczęśliwe serce potrafi 
udźwignąć ciężar cierpienia czy kalec-
twa. Upływają wieki. Kościół prowadzi 

dalej zbawczą misję Jezusa. Rzadko 
pojawiają się charyzmatycy, wyposaże-
ni w dar uzdrawiania chorych. Dziś 
Chrystus równie skąpo szafuje tym cha-
ryzmatem, jak w czasie swego publicz-
nego działania. Ciągle natomiast ofiaru-
je cierpiącym swoją przyjaźń. Jak długo 
człowiek wyżej ceni zdrowie niż przy-
jaźń, tak długo nie rozumie podejścia 
Chrystusa. W ludzkim rozumieniu jeśli 
dobry przyjaciel może uzdrowić, a nie 
uzdrawia, nie jest przyjacielem. Gdy 
jednak uwzględnia się autentyczną tro-
skę o duchowe dobro chorego, rzecz 
staje się zrozumiała. Kto odkrył 
w Chrystusie przyjaciela, widzi w Nim 
doskonałego lekarza, który przede 
wszystkim leczy i ubogaca ducha, zo-
stawiając jakby na drugim planie dole-
gliwości ciała.  Ks. Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek   5 lutego 16.00 1. Śp. Anna Orłowska 

2. Śp. Jan Łuksik    

Wtorek          6 lutego 16.00 1. Śp. Anna Orłowska 

2. Śp. Jan Łuksik  

Środa             7 lutego  16.00 1. Śp. Anna Orłowska 

2. Śp. Jan Łuksik 

Czwartek       8 lutego 16.00 1. Śp. Anna Orłowska 

2. Śp. Jan Łuksik (poza parafią) 

3. Śp. Bolesław Sieńko – od Wiesławy i 

Zygmunta Sokalskich 

Piątek             9 lutego 16.00 1. Śp. Anna Orłowska 

2. Śp. Jan Łuksik  

Sobota            10 lutego 16.00 1. Śp. Anna Orłowska; 

2. Śp. Jan Łuksik 

Niedziela        11 lutego 8.30 1. Śp. Maria i Stanisław Kusz 

2. Śp. Bronisław Bogusz -12 rocznica śm 

12.30 Śp. Jan Łuksik 

ORELEC 

Środa              7 lutego 17.30 Śp. Tadeusz Fedorowicz – 8 rocznica śm. 

Piątek              9 lutego 17.30 Śp. Krystian Zaniewicz  

Niedziela        11 lutego 7.00 Śp. Alina Wasylów – 16 rocznica śm. 

11.00 1. Śp. Stefan, Rozalia Lipka 

2. O Boże błogosławieństwo dla         

Klaudii w urodziny 

SOLINA 

Niedziela         4 lutego 9.45 Śp. Anna Orłowska  

POTYKAJĄC  SIĘ                        
MOŻNA  ZAJŚĆ 

DALEKO             
NIE WOLNO 

TYLKO   UPAŚĆ 
I NIE                  

PODNIEŚĆ  SIĘ 

W tym tygodniu w liturgii  
wspominamy: 
*w poniedziałek św. Agatę,  
*we wtorek św. Pawła Miki i  
Towarzyszy,  
*w sobotę św. Scholastykę.    

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek św. Agatę, we wtorek 

św. Pawła Miki i Towarzyszy, w sobotę św. Scholastykę.    

W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domo-

wej kaplicy. 

W sobotę nie będzie zbiórki ministrantów ani scholii.  

Od I Niedzieli Wielkiego Postu w Myczkowie rozpocznie  się Kurs Przedmał-

żeński. Spotkania  po Mszy Świętej o godz. 15.00. 

Bóbrka 

W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Solina 

Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną nie-
dzielę o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Iwony Rogala. 
Poszukujemy osoby, która podejmie się na stałe porządkowania kościoła i przy-
gotowywania na niedziele i święta.                                                                                           
Przychodzimy na Mszę św. nie po to, by coś uzyskać, ale po to by Kogoś 
spotkać. 
 

Intencje różańcowe na luty: 

*Aby ci, którzy sprawują władzę materialna, polityczną lub duchową, nie po-

zwolili, by rządziła nimi korupcja. 

 *O zdrowie dla chorych, ulgę dla cierpiących i dobrą śmierć dla konających. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  V NIEDZIELA ZWYKŁA  4. 02. 2018 

***Mała dziewczynka zgubiła się w tłumie. 
- Jak się nazywają twoi rodzice - pyta ją 
pomocna pani policjant 
- "Kochanie" i "Prosiaczku" - odpowiada 
dziewczynka przez łzy.  

***Mały Jaś odmawia wieczorną                   
modlitwę: 
- I spraw Panie Boże, żeby Ankara była 
stolicą Hiszpanii. 
- Ależ Jasiu co ty wygadujesz - pyta        
mama. 
- Bo widzisz mamusiu, ja tak napisałem 
na klasówce z geografii. 


