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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 ŚWIĘTY NA NASZE CZASY 
 Święty Stanisław Kostka urodził się w 1550 r. w Rostko-
wie na Mazowszu. Jego ojciec był kasztelanem, a krewni zajmo-
wali znaczące stanowiska w Polsce Jagiellonów i Wazów. Wraz 
z bratem wysłany został do elitarnego kolegium jezuitów w 
Wiedniu. Stanisław szybko zrozumiał, że nauka jest wstępem do 
świadomego podejmowania służby Kościołowi i społeczeństwu. 
Zapisano, że uczył się, "aby podobać się Bogu i ludziom, a w 
przyszłości ojczyźnie i sobie samemu przynieść korzyść". To 
pierwsza lekcja, jaką otrzymujemy dzisiaj od św. Stanisława 
Kostki. Ad maiora natus sum -Do wyższych rzeczy zostałem stworzony. Drugą 
lekcją, jaką daje nam św. Stanisław, jest pobożność. Była to pobożność, która wy-
magała swoistego męstwa. Mimo iż spotykał się z brakiem zrozumienia, w środo-
wisku kolegów nie wstydził się modlitwy i medytacji. Powtarzał, że "trzeba więcej 
podobać się Bogu, niż bratu". Za swoją życiową dewizę obrał wyznanie: "Do 
wyższych rzeczy zostałem stworzony i dla nich winienem żyć". Ucząc się w Wied-
niu, Stanisław mieszkał na stancji w domu należącym do protestanta. Były to czasy 
szczególnych napięć pomiędzy protestantami a katolikami będące skutkami refor-
macji. Stanisław z bólem dostrzegał, jak negowana jest prawda o Eucharystii i kult 
Matki Bożej. Im więcej jednak widział nadużyć, tym bardziej tajemnice te stawały 
się mu drogie. Stąd wypływa trzecia lekcja św. Stanisława na dzisiejsze czasy: we-
zwanie do wiernego trwania przy katolickiej prawdzie życia, nawet wówczas, gdy 
cały świat   wokół próbuje jej zaprzeczyć. Męstwo polega na tym, że my sami po-
zostajemy wierni i pomagamy innym w trwaniu w wierności. Z im większą i niena-
wiścią  spotyka się chrześcijańska miłość i prawda, tym gorliwiej powinniśmy nimi 
żyć.  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

      Jezus udał się ze swoimi uczniami do 
wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze 
pytał uczniów: "Za kogo uważają Mnie 
ludzie?" Oni Mu odpowiedzieli: "Za Ja-
na Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze 
inni za jednego z proroków". On ich za-
pytał: "A wy za kogo Mnie uważacie?" 
Odpowiedział Mu Piotr: "Ty jesteś Me-
sjasz". Wtedy surowo im przykazał, żeby 
nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich 
pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi 
wycierpieć, że będzie odrzucony przez 
starszych, arcykapłanów i uczonych w 
Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zu-
pełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr 
wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 
Lecz On obrócił się i patrząc na swych 
uczniów, zgromił Piotra słowami: "Zejdź 
Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po 
Bożemu, lecz po ludzku". Potem przywo-
łał do siebie tłum razem ze swoimi 
uczniami i rzekł im: "Jeśli ktoś chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego 
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech 
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować 
swoje życie, straci je; a kto straci swe 
życie z powodu Mnie i Ewangelii, zacho-
wa je".                       (Mk 8, 27-35)
 Żyjemy w świecie proponującym 
bardzo różnorodne drogi do szczęścia. 
Ciągle stawia się przed nami innych bo-
haterów. Gubią się w tym nawet ludzie 
doświadczeni. Jedynym rozwiązaniem, 
by nie zginąć zupełnie w gąszczu rekla-
mowanych, ciągle nowych wzorców, 

jest tak bliskie podejście do Jezusa, by 
móc Go naśladować. On jest niezawod-
nym pionem, w zestawieniu z którym 
można sprawiedliwie spojrzeć na każde-
go człowieka. Można też skutecznie 
kształtować tę postawę własnego serca, 
która uszczęśliwia człowieka. To jedy-
nie pewne ułożenie życia. Wszyscy inni 
wyprowadzą na bezdroża. On jeden, 
Jezus z Nazaretu, prowadzi bezbłędnie 
do wolności, prawdy, miłości, szczę-
ścia. Jeśli zaś ktoś zostanie oczarowany 
tym zdumiewającym Wzorcem, sam nie 
wiedząc o tym, zacznie podprowadzać 
innych do Jezusa. Staje się to na zasa-
dzie promieniowania wartościami, któ-
rych poszukuje ludzkie serce.  Nie wy-
starczy wysłuchać pięknych nauk Jezu-
sa, trzeba mieć odwagę kształtować ży-
cie w oparciu o wzór, jaki w Nim ma-
my.    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                             
 XXIV  NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

 

NR 107      

16.09.2018 



 BÓBRKA 

Poniedziałek 17 września 18.00 1. Śp. Irena Śnieżek 

2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza 

3. Za Parafian 

Wtorek          18 września  18.00 1. Śp. Irena Śnieżek 

2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza  

Środa            19 września 18.00 Śp. Krystyna i Wacław Kulesza  

Czwartek      20 września 18.00 1. Śp. Irena Śnieżek 

2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza 

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

Andrzej Warchol 

Piątek            21 września 18.00 Śp. Krystyna i Wacław Kulesza  

Sobota           22 września   18.00 1. Śp. Irena Śnieżek 

2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza 

3. Śp. Grzegorz Pasztaleniec – 8 rocznica 

śmierci 

Niedziela     23 września  8.30 Śp. Bronisław Kozdrowski  
 12.30 Śp. Krystyna i Wacław Kulesza  

ORELEC 

Środa            19 września 19.00 1. Śp. Irena Śnieżek 

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Bogusławy Mazgaj z okazji imienin 

Piątek            21 września 19.00 1. Śp. Irena Śnieżek 

2. Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże łaski 

dla Tadeusza i Janiny  

Niedziela     23 września 7.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi 

dla Bogusławy z okazji imienin  

11.00 Śp. Irena Śnieżek  

SOLINA  

Niedziela       23 września  9.45 Śp. Anna Ulanowska – od wnuczki Urszuli 

z rodziną  

 „Krzyż to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem 
ocalić własne. Krzyż znaczy: miłość silniejsza jest od nienawiści i od 

zemsty, lepiej jest dawać, aniżeli brać, angażowanie się jest        
skuteczniejsze od czczego stawiania żądań. Krzyż znaczy: miłość nie 
zna   granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie, i nie   

zapominaj o tych, którzy są najdalej”.    Św. Jan Paweł II , Wiedeń, 1983 r.  

Ogłoszenia Duszpasterskie XXIV Niedziela zwykła  16.09.2018 r. 
1. W tym tygodniu przypadają: 

- we wtorek święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski 
- w piątek święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. 
2. W tym tygodniu modlimy się za dzieci, młodzież i wychowawców. 
3. W sobotę na spotkanie o godz.  11. 00 do domu parafialnego zapraszamy scholę. 

4. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę  do Sanktuarium Matki Bożej         

Wychowawczyni w Czarnej w dniach 12-14 października.  W programie zwiedza-

nie sanktuariów i miejsc  pamięci historycznej ziemi kieleckiej. Koszt 300 zł. 

Szczegółowe informacje w zakrystii  i na stronie parafialnej pod nazwą          

PIELGRZYMKA. 

5. W dniach 22-23 września odbędzie się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka   

Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. 

                                                           Bóbrka 

* W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

* W piątek zapraszam na spotkanie Radę Parafialną – początek po Mszy św. 

* Prosimy o pomoc w pracach przy kościele. 

Orelec 

* W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 11.00 będzie spotkanie Rady           

Parafialnej. 

* Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby remontowe. 

Solina 

* Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy 

Rodzinę Pani Małgorzaty Pelczarskiej. 

 Święci wyznawali wiarę nie słowami, lecz budowaniem wokół 
siebie królestwa prawdy, sprawiedliwości i miłosierdzia.  

Oby i w naszym życiu było podobnie. 
 

 Pewien młody ksiądz proboszcz miał wielki problem.            
W jego świątyni zagnieździły się na dobre nietoperze.            
Ciągle latały, trzepotały skrzydłami i rozpraszały wiernych w czasie 
modlitwy.  Próbował na wiele sposobów się ich pozbyć i nic nie    
pomagało. Zadzwonił więc do swego sąsiada wieloletniego proboszcza 
i podzielił się swoim problemem. Ten doświadczony kapłan uspokoił  
młodego proboszcza mówiąc : też miałem ten problem ale wpadłem 
na genialny pomysł : ochrzciłem i wybierzmowałem wszystkie i same 
z kościoła poszły.  


