
 BÓBRKA 

Poniedziałek   19 marca 
Uroczystość św. Józefa 

16.00 1. Śp. Władysław Franciszkiewicz; 

2. Śp. Krystyna i Józef Migielicz, Józef  

Przystasz  

Wtorek             20 marca  16.00 1. Śp.Władysław Franciszkiewicz (poza par.)                                                                                  

2. Śp. Józef, Justyna, Michał Kusz, Jowita i 

Andrzej Warchol 

Środa                21 marca  16.00 1. Śp.Władysław Franciszkiewicz (poza par.) 

2. Śp. Antoni i Maria Ryłów 

Czwartek          22 marca 16.00 1. Śp.Władysław Franciszkiewicz (poza par.)                                                                                 

2. Śp. Zofia Podkalicka – od syna Tadeusza z 

rodziną 

Piątek               23 marca 16.00 Śp. Józef Kusz – rocznica śmierci  

Sobota              24 marca 7. 30 1. Śp. Emilia Kurek – 3 rocznica śmierci         

2. Śp. Władysław Franciszkiewicz                   

3. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 

o dalsze błogosławieństwo i Bożą opiekę dla 

Andrzeja w 61 urodziny i całej Rodziny – od 

syna Roberta z rodziną 

Niedziela        25 marca 8.30 1. Śp. Jerzy, Anna i Stanisław   Kusz 

2.  Śp. Władysław Franciszkiewicz 

12.30 Śp. Bolesław Sieńko – od Pracowników 

Szkoły Podstawowej w Myczkowie 

ORELEC 

Poniedziałek   19 marca            
Uroczystość św. Józefa 

17.30 1. Śp. Józef Węgrzyn 

2. Śp. Józef i Edward 

Środa               21 marca 17.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz 

szczęśliwy zabieg dla Wiktora w 2 urodziny 

Piątek              23 marca 17.30 Za Parafian  

Niedziela        25 marca 7.00 Śp. Adam, Tadeusz, Anastazja z rodziny        

Kotułów, Zenon Król  

11.00 Śp. Zofia Nawrocka, Antoni Nawrocki 

SOLINA  

Piątek             23 marca 17.30 Śp. Władysław Franciszkiewicz 

Niedziela       25 marca 9.45 1. Śp. Józef Pelczarski 

2. Śp. Józefa Adamko 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Wśród tych, którzy przybyli, aby 
oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli 
też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili 
do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Gali-
lejskiej, i prosili go, mówiąc: "Panie, 
chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i 
powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i 
Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus 
dał im taką odpowiedź: "Nadeszła godzi-
na, aby został otoczony chwałą Syn Czło-
wieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w 
ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, 
ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto 
nienawidzi swego życia na tym świecie, 
zachowa je na życie wieczne. Kto zaś 
chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a 
gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A 
jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam 
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 
godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem 
na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!" 
Wtem rozległ się głos z nieba: "Już wsła-
wiłem i jeszcze wsławię". Stojący tłum to 
usłyszał i mówił: "Zagrzmiało!" Inni mó-
wili: "Anioł przemówił do Niego". Na to 
rzekł Jezus: "Głos ten rozległ się nie ze 
względu na Mnie, ale ze względu na was. 
Teraz odbywa się sąd nad tym światem. 
Teraz władca tego świata zostanie wyrzu-
cony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, przyciągnę wszystkich do 
siebie". To mówił, oznaczając, jaką śmier-
cią miał umrzeć.       (J 12, 20-33)
 Całe życie doczesne jest nastawione 
na posiadanie. Szczęście łączy się ściśle 
z posiadaniem. Im więcej skarbów posia-

dam, tym bardziej jestem szczęśliwy. Nie 
chodzi tu o pieniądze czy majątek. Chodzi 
o to, by mieć dobrych rodziców, mieć 
dobrą żonę, mieć dobre dzieci, mieć zdro-
wie, mieć przyjaciół. To są moi rodzice, 
moja żona, moje dzieci, moje zdrowie. 
Moje… Tymczasem świat, który objawia 
Jezus, oparty jest na innej zasadzie. Żyję, 
by innych uszczęśliwiać. Jestem dla ko-
goś. Uszczęśliwię zaś w zależności od 
bogactwa swego serca. Im więcej miłości 
jest w moim sercu, tym bardziej potrafię 
żyć dla innych. Zbliżając się do Chrystu-
sowego krzyża, trzeba odkryć ten najmą-
drzejszy sposób zamiany życia doczesne-
go w wieczne. To zgoda na rezygnację 
z przywłaszczania sobie życia, uznawania 
go za swoje a przeznaczenie go dla in-
nych. Takie podejście budzi lęk. Sam Je-
zus się do tego przyznaje: „Teraz dusza 
moja doznała lęku i cóż mam powie-
dzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godzi-
ny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na 
tę godzinę”.  ks.  Edward Staniek 
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1. Księdzu Waleremu  serdecznie dziękujemy w imieniu uczestników rekolekcji za  

nauki rekolekcyjne i wspólną z nami modlitwę. Życzymy owocnej pracy na i pokoju. 

2. Dzisiaj uczniowie Szkoły w Bóbrce po każdej mszy świętej będą rozprowadzać   
palmy. Dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla ofiar wojny w Syrii. 
3. Jutro jest Uroczystość św. Józefa. Msza św. w Bóbrce o godz. 16.00 a w Orelcu – z 
racji odpustu – o godz. 17.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w uroczystość Tego, 
który troszczy się o Kościół tak, jak troszczył się o Maryję i wychowywał Jezusa jako 
głowa Rodziny z Nazaretu. 
4. W czwartek o 16.00 w Bóbrce modlitwa przez wstawiennictwo św. Rity i              
św. Wincentego Pallottiego. 
5. Droga Krzyżowa w piątek w Bóbrce o 16.00 a w Orelcu i Solinie o 17.30. 
6. W sobotę 24.03 nie ma zbiórki ministrantów i scholii. 

W sobotę Msza św. będzie w Bóbrce rano o godz. 7.30. - spowiedź w Wołkowyi.   

7. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświecenie palm na każdej Mszy św. 
a procesyjne wejście z palmami spod krzyża misyjnego przed Mszą św. o godz. 11.00 i 
12.30. Tego dnia zapraszamy na Drogę Krzyżową z Bóbrki do Orelca – początek w 
kościele w Bóbrce o godz. 15.00. Dzięki życzliwości Pana Wójta i Pana Przewodniczą-
cego Mariusza Kaliniewicza w dotarciu na początek nabożeństwa pomoże nam gminny 
autobus, który o godz. 14.30 odjedzie spod kościoła w Solinie a o 14.45 spod kościoła 
w Orelcu. Po zakończeniu nabożeństwa będziemy mogli wrócić autobusem do Bóbrki i 
Soliny. 
 Zapowiedzi 
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Maciej Tomasz Berdysz i Ża-

neta Monika Darosz – oboje zamieszkali w naszej Parafii. 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. 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 
*O przygotowanie Ołtarza Adoracji (Ciemnicy) proszę Radę Parafialną a Grobu Pań-
skiego Państwo Magdalenę i Ireneusza  Myrta, Agatę i Mariusza Kaliniewiczów,     
Jadwigę Baran, Elżbietę i Andrzeja Zglenickich, Bogusławę i Czesława Ciociów. 
      Orelec 

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

*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę 
o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Krystyny Łobaza. 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 

Obyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest owocem  
miłości Boga, której znakiem jest Krzyż 
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Wydaje:            PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA      
 KSIĘŻA PALLOTYNI– PROWINCJA CHRYSTUSA KRÓLA 

38-623 Uherce Mineralne, Bóbrka 57,   tel: 795 528 788 
Adres mailowy: www.parafia-bobrka.pl 

EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

    Raj i piekło  

 Pewnego razu, wielki, nie grzeszący inteligencją sa-
muraj, przyszedł do niewielkiego, lecz słynącego z mądro-
ści mnicha.- Mnichu - poprosił - naucz mnie, czym jest pie-
kło i raj! Mnich uniósł oczy, by spojrzeć na potężnego wo-
jownika i odparł pogardliwie: Mam nauczyć cię, czym są 
piekło i raj? Nie mógłbym cię niczego nauczyć. Jesteś 
brudny i cuchniesz, a twoja brzytwa już dawno zardzewia-
ła. Stanowisz hańbę, policzek dla kasty samurajów. Zejdź 
mi z oczu, nie znoszę cię!     Samuraja ogarnęła wściekłość. 
Zaczął trząść się ze złości, twarz mu poczerwieniała, nie 
mógł wykrztusić ani słowa. Wyciągnął miecz i uniósł   go  do góry,  chcąc zabić 
mnicha.                              - To jest piekło               - szepnął mnich.                                                                                    

Samuraj był zgnębiony. 
Ileż współczucia  i od-
dania było w tym czło-
wieku, który ofiarował 
własne życie, by nau-
czyć go czym jest pie-
kło. Powoli opuścił 
miecz Poczuł wdzięcz-
ność    i wielki spokój.                                                                                     
- A to jest raj                 
- wyszeptał mnich        

 Bruno  Ferrero 

„Kto zaś chciałby Mi 
służyć, niech idzie za 

Mną, a gdzie Ja     
jestem, tam będzie i 
mój sługa”       

Jezus       (J 12,26) 


