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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

WIERZĘ W ŚWIĘTYCH OBCOWANIE                                       
* „Obcowanie świętych” Wzajemnie udzielanie się dóbr ducho-
wych realizuje się przez modlitwę, sakramenty (szczególnie Eu-
charystię), odpusty. Modlitwa to problem wymiany darów między 
ziemią a niebem oraz czyśćcem. Kościół zmaga się w walce o 
świętość, korzystając z zasług wszystkich. Modlitwa człowieka 
jest wyrażeniem uznania Boga i Jego wszechmocy, wielkości i 
sprawiedliwości. Wzmacnia nas w walce ze złem i doprowadza do 
dobrego. Modlitwa wstawiennicza świętych jest w łączności z 
prawem miłości bliźniego. Dlatego czujemy się zobowiązani do 
modlitwy za wszystkich ludzi. Przykładem modlitwy wstawienniczej jest modlitwa 
powszechna we Mszy św. Modlitwa wstawiennicza jest wyrazem komunii świętych. 
Szczytem życia chrześcijańskiego i centrum życia Kościoła jest Eucharystia. Euchary-
stia uobecnia przymierze Chrystusa z Kościołem, które zostało przypieczętowane Jego 
śmiercią na krzyżu. Ze względu na te zasługi Pana Jego ofiara krzyżowa — Msza św. 
ma ogromną wartość dla żywych i zmarłych. Pan Jezus swoje zasługi z bezkrwawej 
Ofiary przenosi na zadośćuczynienie w czyśćcu. Odpusty ofiaruje się ze względu na 
zasługi Chrystusa, Matki Najświętszej i świętych. Konieczne są warunki do spełnienia. 
Najważniejszy jest stan łaski uświęcającej i wola trwania w łasce, w bezgrzeszności. 
To jest istota odpustów, dająca moc zasługującą dla zadośćuczynienia cierpiących w 
czyśćcu. Obcowanie świętych to wzajemna wymiana darów duchowych między nie-
bem, czyśćcem a ziemią. Święci są nie tylko wzorami człowieczeństwa, ale i życia 

chrześcijańskiego.                     
 Ks. Jan Radkiewicz 

      Odpust za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy. 
   W Uroczystość Wszystkich Świętych lub w Dzień Zaduszny wierni mo-
gą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. 
Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lek-
kich, przystąpienie do sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Ko-
munii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie 
tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach papieża.            
   Odpust za pobożne nawiedzenie cmentarza. 
  W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty, które można ofia-
rować jedynie za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy pomodlić się 
choćby tylko w myśli za zmarłych oraz odmówić jakakolwiek modlitwę w intencjach 
Papieża. W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust 
cząstkowy. Pozostałe warunki zyskania tego odpustu to, podobnie jak podano wyżej: 
spowiedź i Komunia sakramentalna oraz wyrzeczenie się przywiązania do 
grzechu, z tym, że jedna spowiedź wystarczy dla zyskania odpustów w wielu dni-
ach. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Gdy Jezus wraz z uczniami i spo-
rym tłumem wychodził z Jerycha, niewi-
domy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeu-
sza, siedział przy drodze. A słysząc, że to 
jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: 
"Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade 
mną! "Wielu nastawało na niego, żeby 
umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: 
"Synu Dawida, ulituj się nade mną!" 
Jezus przystanął i rzekł: "Zawołajcie 
go". I przywołali niewidomego, mówiąc 
mu: "Bądź dobrej myśli, wstań, woła 
cię". On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał 
się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Je-
zus przemówił do niego: "Co chcesz, 
abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewi-
domy: "Rabbuni, żebym przejrzał". Jezus 
mu rzekł: "Idź, twoja wiara cię uzdrowi-
ła". Natychmiast przejrzał i szedł za Nim 
drogą.                     (Mk 10, 46b-52) 
 Wołanie Bartymeusza powinno 
stać się również naszym udziałem, aby-
śmy przejrzeli na oczy. Dlatego, że czę-
sto jesteśmy ślepi na prawdziwe światło, 
jakim jest Chrystus i Jego Ewange-
lia. Chrystus przyszedł do nas po to, aby 
nam otworzyć oczy na wieczność, na 
prawdziwe piękno i prawdziwe wartości, 
którymi powinniśmy się w życiu kiero-
wać, abyśmy byli zdolni dostrzec to, co 
niewidzialne i mogli odkryć drogę pro-
wadzącą do Boga, który jest źródłem 
prawdy i szczęścia. Niestety często na to 
Boże światło pozostajemy ślepi. Współ-
czesny człowiek bardzo często błąka się 
po ciemnych zaułkach swego życia ni-

czym z zamkniętymi oczami i przypo-
mina takiego niewidomego z dzisiejszej 
Ewangelii, a ludzie nie chcą zajrzeć do 
głębi swej duszy, dlatego tak rzadko się 
spowiadają. Zauważył to swego czasu 
Ojciec Święty Benedykt XVI, który w 
orędziu na światowy dzień pokoju w 
2012 roku napisał takie słowa:  Odnosi 
się wrażenie, że całun ciemności spowił 
nasze czasy i nie pozwala zobaczyć bla-
sku światła dziennego. To są bardzo 
odważne słowa, i to nie byle kogo, ale 
jednego z największych myślicieli na-
szej epoki, jakim jest Papież senior. 
Który nie boi się głośno powiedzieć o 
tym, że ludzkość dzisiaj pogrąża się w 
mroku spowitym całunem ciemności. 
Dlatego miejmy odwagę dzisiaj prosić: 
Panie, spraw, abym przejrzał, byśmy 
umieli odróżniać to,  co nas uszlachet-
nia od tego, co nas zniewala i odbiera 
godność.                 Ks. Michał Deryło 

 

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                             
 XXX  NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

 

NR 113      

28.10.2018 



 
BÓBRKA 

Poniedziałek  
                 29 października 

16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka;                             

2. Śp. Bożena Bernacka 

3. Za Parafian 

Wtorek     30 października  16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka;                                

2. Śp. Bożena Bernacka  

Środa        31 października 16.00 Śp. Zofia Podkalicka  

Czwartek       1 listopada 
Ur. Wszystkich Świętych  

8.30 Śp. Zofia Podkalicka  

12.30 1. Za Parafian                                                

2. Śp. Stanisław Sawinda (13 rocz. śmierci) 

– od córki Moniki  

8.30 Za zmarłych polecanych w wypominkach  Piątek             2 listopada  

17.00 W intencjach papieża  

Sobota              3 listopada  16.00 1. Śp. Grzegorz Brzeziński 

2. Śp. Ignacy, Olga, Maria, Piotr, Zofia, 

Jan, Józef i Teresa Drozdowscy 

Niedziela           4 listopada  8.30 1. Śp. Helena Zadorożna – od córki       

Jadwigi z rodzinami Pypeć i Zadorożnych 

2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-

wieństwo  i zdrowie dla Żywego Różańca  

12.30 Śp. Grzegorz Brzeziński  

ORELEC 

Środa        31 października 17.30 1.  Śp. Józefa Kliś 

2. Śp. Ignacy i Rozalia Iwaniccy  

7.00 Za zmarłych polecanych w wypominkach  Czwartek        1 listopada 
Ur. Wszystkich Świętych   10.00 Śp. Rafał Jadczyszyn  

Piątek              2 listopada 16.30 Śp. Maria Mamrowicz – od Syna z Żoną 

Niedziela           4 listopada 7.00 Śp. Krystian Zaniewicz  

11.00 O zdrowie i błogosławieństwo dla         

Gabrysia w 2 urodziny  

SOLINA  

Wtorek     30 października 17.30 Śp. Anna Ulanowska – od córki Zofii z 

rodziną 

Czwartek        1 listopada 
Ur. Wszystkich Świętych 

9.45 Śp. Piotr Dzwończyk, Julia i Piotr    

Dzwończyk  

Piątek             2 listopada 16.00 Śp. Anna Ulanowska – od Jadwigi         

Rafalskiej z rodziną  

Niedziela          4 listopada  9.45 Za cierpiących w czyśćcu  

Ogłoszenia Duszpasterskie XXX Niedziela zwykła  28.10.2018 r. 
1. W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą odprawione  

według następującego porządku:  

Orelec: o 7.00 oraz o 10.00 a następnie  procesja na cmentarz; 

Bóbrka: o 8.30 oraz o 12.30 a następnie procesja na cmentarzu                             

(obie na cmentarzu);  

Solina: o 9.45 (kaplica cmentarna) i procesja na cmentarzu. 

2. W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny -   

I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych. 

Porządek nabożeństw:  

Bóbrka: 8.00 spowiedź, 8.30 Msza św. i Różaniec za zmarłych z wypominkami       

16.30 – 17.00 spowiedź, 17.00 Różaniec za zmarłych z wypominkami, Msza św. 

(nie ma procesji wokół cmentarza; 

Orelec: 16.00 – 16.30 spowiedź, 16.30 Różaniec za zmarłych z wypominkami, 

Msza św. i procesja na stary cmentarz (weźmy ze sobą latarki); 

Solina: 15.30-16.00 spowiedź, 16.00 (kaplica cmentarna), Różaniec za zmarłych z 

wypominkami, Msza św. i Koronka do Miłosierdzia Bożego przy Krzyżu na    

cmentarzu. 

3. W sobotę – I sobota miesiąca – Na godz. 16.00 zapraszamy na Różaniec i 

Mszę św. (kaplica na cmentarzu w Bóbrce). 

4. Przygotowujący się do bierzmowania uczestniczą 2. listopada we Mszy św. 

5. Rodzice i uczniowie klasy III szkoły podstawowej mają swoje spotkanie w     

niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30. 

6. W listopadzie modlimy się za zmarłych na Różańcu i ofiarujemy 12 Mszy św. 

ZAPOWIEDZI: Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Emil 

Mach zamieszkały w naszej  parafii i Agnieszka Anna Pitek z parafii św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus w Rabce Zdroju. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi 

osobami, proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 

W piątek nie ma Adoracji Najświętszego Sakramentu (I piątek miesiąca). 

W ubiegłą niedzielę w naszej parafii w liturgii uczestniczyło 418 osób. 

                                                               Orelec                                                                                  

*1 listopada radni parafialni zbiorą ofiary  na cele inwestycyjne na cmentarzu.                                  
                                             Solina            

*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę kościół 
i kaplica cmentarną zostaną przygotowane przez Rodziny Pań Marioli Podkalickiej 
i Emilii Seń.                       
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa i    
  zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych. 


