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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

    W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NAKAZANE UCZESTNICZYĆ WE MSZY              
ŚWIĘTEJ I POWSZTRZYMYWAĆ SIĘ OD PRAC NIEKONIECZNYCH 
 Obok niedzieli Kościół wskazuje na wybrane dni, w które wspomina się i prze-
żywa najważniejsze wydarzenia zbawcze. Są nimi tzw. święta nakazane:  
- uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia),  
- uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia),  
- uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (czwartek po niedzieli Trójcy 
Świętej),  
- uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),  
- uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada),  
- uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).  
Wymienione uroczystości wiążą się nierozdzielnie z naszym uczestnictwem we Mszy 
św.                                        
    Pełne uczestnictwo we Mszy św.         
 Tego typu uczestnictwo zakłada praktykowanie kilku ważnych postaw. Pierwszą 
z nich jest obecność w świątyni. W domu mogą pozostać tylko chorzy lub osoby, które 
muszą opiekować się chorymi lub dziećmi. Dla nich przede wszystkim jest przezna-
czona Msza św. transmitowana przez radio lub telewizję. Kolejnym elementem pełne-
go uczestnictwa jest obecność we wnętrzu świątyni, by można było widzieć, co dzieje 
się na ołtarzu, i słyszeć, co kapłan mówi. Zupełnym nieporozumieniem jest pozostawa-
nie poza kościołem, gdy można wejść do środka, gdy nie ma tłumu wiernych. Bardzo 
ważną sprawą jest nasze zaangażowanie w akcję liturgiczną. Wiąże się ono z postawą 
pełną szacunku dla miejsca i ludzi, a nade wszystko dla obecnego tu Chrystusa.        
     Prace niekonieczne    
 Ostatnim problemem podejmowanym w pierwszym przykazaniu kościelnym 
jest „powstrzymanie się od prac niekoniecznych”. Wydaje się, że akurat to zagadnienie 
jest zupełnie lekceważone przez znaczną część katolików. To Bóg ustanawia dzień 
odpoczynku, wypełniając go nadto zachętą do spotkania człowieka z Bogiem i drugim 
człowiekiem.  Kościół zdaje sobie jednak sprawę, że spokojne świętowanie jednych 
powiązane jest z pracą innych. Istnieją więc „prace konieczne”, takie jak np.: praca 
lekarza, kierowcy autobusu, nadzór nad siecią energetyczną, prosty obrządek zwierząt 
w gospodarstwie czy praca w zakładach o ruchu ciągłym. Bardzo poważnym narusze-
niem tego przykazania są jednak wszelkie działania, gdzie pierwszym i jedynym argu-
mentem jest chęć zysku - zawsze i za wszelką cenę. Podobnie rzecz się ma z pracami, 
które równie dobrze możemy wykonać w innym czasie. Szczególnym grzechem stają 
się te rodzaje „niekoniecznej” aktywności człowieka, które uniemożliwiają mu wzięcie 
udziału w niedzielnej Eucharystii. Dochodzi tu do głosu także odpowiedzialność pra-
codawców, którzy do takiej pracy zmuszają swoich podwładnych.  
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Faryzeusze przystąpili do Jezusa, 
a chcąc Go wystawić na próbę, pytali 
Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Od-
powiadając, zapytał ich: "Co wam przy-
kazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz 
pozwolił napisać list rozwodowy i odda-
lić". Wówczas Jezus rzekł do nich: 
"Przez wzgląd na zatwardziałość serc 
waszych napisał wam to przykazanie. 
Lecz na początku stworzenia Bóg stwo-
rzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlate-
go opuści człowiek ojca swego i matkę i 
złączy się ze swoją żoną, i będą oboje 
jednym ciałem. A tak już nie są dwoj-
giem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg 
złączył, tego niech człowiek nie rozdzie-
la". W domu uczniowie raz jeszcze pytali 
Go o to. Powiedział im: "Kto oddala 
swoją żonę, a bierze inną, popełnia 
względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona 
opuści swego męża, a wyjdzie za innego, 
popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu 
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz 
uczniowie szorstko zabraniali im tego. A 
Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do 
nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić 
do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do ta-
kich bowiem należy królestwo Boże. Za-
prawdę, powiadam wam: Kto nie przyj-
mie królestwa Bożego jak dziecko, ten 
nie wejdzie do niego". I biorąc je w ob-
jęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 
    (Mk 10, 2-16) 

 Z punktu widzenia religijnego są 
różne przyczyny rozpadu małżeństw. 

Jedną z nich jest brak odpowiedniego 
przygotowania do małżeństwa.  Ich nie-
dojrzała decyzja zyskuje wymiar praw-
ny, a w Kościele sakramentalny, i przez 
to jej konsekwencje są już całożyciowe. 
Zbyt późno odkrywają swą pomyłkę, 
a jej naprawa przerasta ich możliwości. 
Kolejna przyczyna jest jeszcze poważ-
niejsza. Nowożeńcy stając przy ołtarzu 
dają Bogu słowo, że nie opuszczą 
współmałżonka aż do śmierci. Gdyby 
potraktowali Boga jako konkretną osobę 
i wiedzieli Komu dają słowo, to oddali-
by życie, ale danego Mu słowa by nie 
złamali.  Niesłowny człowiek nie trak-
tuje na serio ani współmałżonka, ani 
Kościoła, ani Boga. Dotykamy tu słabo-
ści wiary. Wierność miłości małżeńskiej 
można budować w sposób pewny jedy-
nie w oparciu o Boga. „Co więc Bóg 
złączył, tego człowiek niech nie roz-
dziela!”.                Ks. Edward Staniek 
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Poniedziałek 8 października 16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka 

2. Śp. Maria Pypeć – od syna Janusza z 

rodziną Pypeć 

Wtorek       9 października  16.00 Śp. Zofia Podkalicka  

Środa        10 października 16.00 Śp. Zofia Podkalicka  

Czwartek  11 października 16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka 

2. O zdrowie dla Czesława 

Piątek       12 października 16.00 Śp. Zofia Podkalicka  

Sobota      13 października  16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka 

2. Za Parafian 

8.30 1. Śp. Zofia Podkalicka; 

2. Śp. Michał Buczek, Michał Tkaczyszyn, 

Michał i Paraskiewia Tkaczyszyn 

Niedziela  14 października  

12.30 Śp. Maria Koza  

ORELEC 

Środa        10 października 17.30 Śp. Aniela, Rozalia, Katarzyna,Edward, 

Marcin Czyż, zmarli z rodzin Czyżów i 

Buciorów   

Piątek        12 października 17.30 Śp. Władysława Flak – 5 rocznica śmierci  

Niedziela  14 października 7.00 Śp. Edward Dyl  

11.00 O Boże błogosławieństwo dla Daniela w 24 

urodziny  

SOLINA  

Wtorek      9 października 17.30 Śp. Anna Ulanowska – od uczestników 

pogrzebu  

Niedziela 14 października  9.45 Śp. Anna Ulanowska – od córki Uli 

  „Kościół, wierny Chrystusowi, musi zdecydowanie przypominać radosne 
orędzie o bezwzględnie wiążącej mocy owej miłości małżeńskiej, która 
w Jezusie Chrystusie znajduje swój fundament i swoją siłę». W rze-
czywistości, zakorzeniona w osobowym i całkowitym obdarowaniu się 
małżonków i wymagana dla dobra dzieci nierozerwalność małżeństwa 
znajduje swoją ostateczną prawdę w zamyśle Bożym wyrażonym w   
Objawieniu: Bóg chce nierozerwalności małżeństwa i daje ją jako owoc, 
jako znak i wymóg miłości absolutnie wiernej, którą On   darzy czło-
wieka i którą Chrystus Pan żywi dla swego Kościoła”. Św. Jan Paweł II 

Ogłoszenia Duszpasterskie XXVII Niedziela zwykła  7.10.2018 r. 
1. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych. 

2. Za tydzień XVIII Dzień Papieski – zbiórka do puszek na Fundację Nowego              

Tysiąclecia. 

3. Na stoliku są kartki na których można wpisywać imiona zmarłych, za których bę-

dziemy modlić się w listopadzie. W intencji zmarłych w parafii będzie odprawionych w 

listopadzie 12 Mszy św. i codziennie będziemy odmawiać cząstkę Różańca. Proszę 

zaznaczyć w którym kościele mają być wspominani nasi zmarli. 

4. W piątek  12 X początek pielgrzymki do Czarnej i po ziemi kieleckiej. Wyjazd z 

Bóbrki o godz. 6.00 - parking przy kościele, z  Orelca wyjazd spod świetlicy wiejskiej 

w o godz. 6.05. Planowany powrót w niedzielę 14 października  około 22.00. Zabiera-

my ze sobą rzeczy osobiste, ubranie przeciwdeszczowe, różaniec i suchy prowiant na 

drogę. 

5. Od najbliższego piątku (oprócz I piątków miesiąca) zapraszamy na Adorację Naj-

świętszego Sakramentu w naszej domowej kaplicy – od godz. 20.00 do 21.00. 

ZAPOWIEDZI: Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Patryk Seba-

stian Madera zamieszkały w naszej  parafii i Edyta Monika Miś z parafii Wierzawice. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie 

się do kancelarii parafialnej. 

                                                          Bóbrka 

*W  nabożeństwa różańcowe o godz. 16.00 a następnie Msza św. (w tygodniu w domo-

wej kaplicy). W niedziele Różaniec w Bóbrce o godz. 15.00 (bez Mszy św.). 

*Trwają prace przy kościele. Dziękuję za każdą ofiarę złożoną na remont kościoła – 

jednocześnie – ponieważ są pytania – nadal zbieramy w I niedziele miesiąca na ten cel 

ofiary według zaproponowanej już kilka lat temu kwoty 30 zł od Rodziny. Radni para-

fialni odwiedzą mieszkańców Soliny Jawor we wtorek po połódniu.   

                    Orelec 

*Nabożeństwo różańcowe w środy i w piątki o godz. 17.30 a potem Msza św. 

*Zmiana tajemnic różańcowych w I niedziele miesiąca o godz. 11.00.   

          Solina 

*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy       

Rodzinę Pani Anny Wojtanowskiej. 

* We  wtorki Różaniec i Msza św. w Solinie o godz. 17.30. 

„ Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi”  (Ps 128) 
 
 

♦ Małżeństwa często przypominają trzy zakony. 
- na początku Franciszkanów- zapatrzonych w przyrodę 
- z czasem Dominikanów - mocnych w słowach i argumentach 
- po latach już tylko Kamedułów przestrzegających reguły milczenia. 


