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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

MAŁŻEŃSTWO 
 *Miłosierny Ojciec niebieski obdarowuje swoje dzieci licz-
nymi łaskami. Przez Chrystusa, mocą Ducha Świętego, uświęca w 
sakramentach nas, ludzi, udzielając nam odpowiedniej pomocy do 
wypełnienia wyznaczonych zadań. Takie uświęcenie i umocnienie 
dokonuje się również w sakramencie małżeństwa, w którym Chry-
stus, mocą swojego Ducha, doskonali miłość mężczyzny i kobiety 
i wyznacza im odpowiedzialne zadania do spełnienia w rodzinie, a przez nią w Koście-
le i w świecie. We wszystkich sakramentach, oprócz małżeństwa, kapłan lub bi-
skup jest osobą wypowiadającą sakramentalne słowa oraz wykonującą odpowiednie 
czynności, przez które Bóg udziela człowiekowi swojej łaski, np. udziela rozgrzesze-
nia, a Bóg odpuszcza grzechy. W sakramencie małżeństwa natomiast sami małżonko-
wie, a nie kapłan, sprawują sakrament. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że męż-
czyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości, a 
Chrystus umacnia ich swoją miłością, aby to, co sobie przyrzekli, było możliwe do zre-
alizowania, aby stało się treścią ich życia. Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: 
„Ja, N., biorę ciebie. N., za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszech-
mogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci”. Kapłan jest tylko świadkiem urzędowym 
zawarcia sakramentu, który po złożeniu sobie przysięgi miłości przez nowożeńców, 
błogosławi ich.  

***Zawsze miał tradycyjne poglądy i zasady, wyrażał opinię                            
tzw. „milczącej większości”, był surowy wobec żony i dzieci,                           
należał do związku rasistowskiego, ponieważ uważał , że jest                          
lepiej , by czarni pozostali u siebie! Wymagał wiele od siebie a                        
jeszcze więcej od innych. Ale jak każdy człowiek pewnego dnia                      
umarł. Odważnie stanął u bram Raju i zapukał. Anioł przyjął go                   
uprzejmie i wprowadził do poczekalni. Wystukał na klawiaturze                        
imię i nazwisko nowo przybyłego, przeczytał na ekranie odpowiedź i rzekł:  -
Przykro mi ale musi pan na trochę wstąpić do Czyśćca!  -To jakaś pomyłka-     
zaprotestował mężczyzna. -Zawsze byłem dla wszystkich przykładem! - Niestety 
nic nie mogę zrobić-odparł anioł.  - Chcę rozmawiać z NIM! -wykrzyknął człowiek 
kierując się ku drzwiom  widniejącym za plecami anioła. - Może to pan zrobić- 
rzekł anioł. Jednak będzie pan miał niespodziankę… - Dlaczego? - Ponieważ ONA 
jest CZARNA– uśmiechnął się anioł.                                                                   
Kiedy dotrzemy na „tamten świat”  przygotujmy się na niespodzianki                          
       z opowiadań Bruno Ferrero 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba 
i Jana i zaprowadził ich samych osobno 
na górę wysoką. Tam się przemienił wo-
bec nich. Jego odzienie stało się lśniąco 
białe, tak jak żaden na ziemi folusznik 
wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz 
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezu-
sem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: 
"Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawi-
my trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden 
dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Nie 
wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli 
przestraszeni. I zjawił się obłok, osłania-
jący ich, a z obłoku odezwał się głos: 
"To jest mój Syn umiłowany, Jego słu-
chajcie!" I zaraz potem, gdy się rozejrze-
li, nikogo już nie widzieli przy sobie, 
tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z 
góry, przykazał im, aby nikomu nie roz-
powiadali o tym, co widzieli, zanim Syn 
Człowieczy nie powstanie z martwych. 
Zachowali to polecenie, rozprawiając 
tylko między sobą, co znaczy „powstać z 
martwych”.        (Mk 9, 2-10) 

 Młodym ludziom łatwiej niż star-
szym dostrzec sens chrześcijańskiej reli-
gii. Sami bowiem przeżywają proces 
przechodzenia ze świata dziecka w świat 
dorosłego człowieka. Młodość to czas 
kształtowania z chłopca mężczyzny, a 
z dziewczynki kobiety. To jest auten-
tyczna przemiana. Proces niełatwy, ale 
innej drogi do dojrzałości nie ma. Wielu 
chrześcijan zbyt wcześnie rezygnuje 
z dalszego rozwoju. Po osiągnięciu bio-
logicznej dojrzałości już nie zabiegają 

o przemianę serca, tak by było ono 
zdolne kochać Boga, ludzi i świat. Tym-
czasem jedynie to przemienienie jest 
w stanie otworzyć przed nami perspek-
tywę lepszego życia i stworzenia nowe-
go, lepszego świata. Tak też zaplanował 
proces dojrzewania człowieka sam 
Stwórca. W chrześcijańskiej religii 
przebóstwić, znaczy to samo, co uczło-
wieczyć. W Chrystusie Bóg jest czło-
wiekiem i człowiek jest Bogiem. Ta-
jemnica to wielka. Bez niej jednak życie 
nasze byłoby całkowicie zamknięte 
w doczesności. To ona umożliwia nam 
wzrost w stronę wieczności. Podejmu-
jąc wysiłek stawania się lepszymi, wy-
chodzimy naprzeciw Boga, który pra-
gnie nam w tym pomagać swą przemie-
niającą obecnością.  Ks. Edward Staniek 

G Ł O S  S E R CA  
 T Y G O D N I K  L I T U R G I C Z N O  -  I N F O R M A C Y J N Y                              

P A R A F I I  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  S E R C A  P A N A  J E Z U S A  W  
B Ó B R C E  

II  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 25.02.2018  

NR 78      



 BÓBRKA 

Poniedziałek    26 lutego 16.00 1. Śp. Anna Orłowska 

2. Śp. Jan Łuksik 

Wtorek             27 lutego 16.00 1. O Bożą opiekę dla Anny w stanie błogo-

sławionym i o zdrowie dla mamy i dziecka  

2. Śp. Jan Łuksik 

Środa                28 lutego  16.00 1. Śp. Jan Łuksik 

2. O zdrowie dla Jana 

Czwartek          1 marca 16.00 1. Śp. Jan Łukasik 

2. Śp.   Władysław Franciszkiewicz  

Piątek               2 marca 16.00 1. Śp. Władysław Franciszkiewicz 

2. Śp. Bolesław Sieńko – od bratanicy       

Katarzyny z rodziną  

Sobota              3 marca 16.00 1. Śp. Jan Łuksik                                           

2. Śp. Antoni Kozicki – od rodziny             

Ciółkowskich 

3. Śp. Władysław Franciszkiewicz 

Niedziela        4 marca 8.30 Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Filipa w 5 urodziny  

12.30 1. Śp. Jan Łuksik 

2.  Śp. Stanisław i Zofia Łuksik 

ORELEC 

Środa               28 lutego 17.30 Śp. Władysław Franciszkiewicz 

(gregorianka) 

Piątek              2 marca 17.30 Śp. Stanisław i Józefa 

Niedziela        4 marca 7.00 Śp. Kazimiera Wodniak, Bronisława, Józef, 

Stanisław Glacur  

11.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ka-

zimiery z okazji imienin 

SOLINA 

Piątek             2 marca 17.30 Śp. Jan Łukasik 

Niedziela       4 marca 9.45 1. Śp. Władysław Franciszkiewicz 

2. Śp. Katarzyna, Jan, Mieczysław, Franci-

szek Porębski 

1. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz. 16.00, w 

Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po Mszy św. o 

godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu  z kazaniem pasyjnym w 

niedziele o godz. 15.00. 

2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca: o godz. 16.00 półgodzinna adora-

cja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań; I piątek miesiąca: od 9.00 odwie-

dziny chorych, spowiedź w Bóbrce i Orelcu w czasie Drogi Krzyżowej. Akt oddania 

Najświętszemu Sercu Jezusa zostanie odmówiony po Komunii św.; I sobota – o godz. 

16.00 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym Sakramentem a następnie Msza 

św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca.   

3. Zbiórka ministrantów  sobotę  o godz. 10.00. 

4. W sobotę 3. 03 o godz. 11.00 w domu parafialnym, spotkanie scholii i młodzieży 

przygotowującej się do bierzmowania z klas 6,7 sp i 2 .  Obecność obowiązkowa. 

5. Również w sobotę 3 .03 zapraszamy rodziców i dzieci przygotowujące się do I Ko-

munii św. na spotkanie o godz. 14.30 do domu parafialnego. 

6. Możemy pomóc w leczeniu chorego naszego parafianina Witka przekazując 1 % 
podatku na subkonto założone w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej Troski 
w Lesku z/s w Huzelach - KRS 0000036376. Konieczne jest również wpisanie w ru-
bryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL  SZCZEGÓŁOWY 1%”  „ 1% na 
leczenie i rehabilitację WITOLDA FEDOROWICZA”. Dziękujemy za wsparcie. 
7. W zakrystii można nabyć Baranki wielkanocne i Paschaliki. Cena to ofiara na Caritas 
– 5 i 7 zł. 
ZAPOWIEDZI: Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 
1. Konrad Maciej Bem kawaler  z naszej Parafii i Anna Maria Franczyk z parafii Uher-
ce Mineralne – zapowiedź I;  2. Michał Filip Skalny kawaler z parafii św. Klemensa w 
Wieliczce i Magdalena Anna Bogusz panna z naszej Parafii od 1 roku zamieszkała w 
Wieliczce – zapowiedź I.. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, 

proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 
      Bóbrka 

*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
*W czwartek o godz. 18.00 spotkanie Rady parafialnej. 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 
      Orelec 

*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z gazetkami. 
      Solina 

*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę o 
przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Barbary Pawłowskiej. 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 
Obyśmy zawsze uczestnicząc we Mszy św. mogli szczerze powiedzieć  za św. 

Piotrem: „dobrze że tu jesteśmy”. 
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