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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość 
od pokarmów   mięsnych, a w okresach pokuty       
powstrzymywać się  od udziału w zabawach. 

                                                                                                
*Wszyscy wierni obowiązani są czynić pokutę. Dla wyraże-
nia tej pokutnej    formy pobożności chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni i 
okresy pokuty.          W tym czasie chrześcijanin powinien szczególnie 
praktykować czyny pokutne służące nawróceniu serca, co jest istotą pokuty w 
Kościele. Powstrzymywanie się od zabaw pomaga w opanowaniu instynktów i 
sprzyja wolności serca.                   
      Rozróżnia się post: 
    *post ilościowy – polega na spożyciu do syta jednego posiłku w ciągu dnia 
(dwa pozostałe mają być lekkie). 
    * i jakościowy (wstrzemięźliwość) – zabrania jedzenia pokarmów mięsnych. 
W każdy piątek (jeśli nie wypada wtedy uroczystość kościelna) trzeba zacho-
wać post jakościowy. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje 
wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki i Środę Popiel-
cową. Uzasadniona niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości w piątek (np. 
zbiorowe żywienie) domaga się od chrześcijanina podjęcia innych form pokuty 
(np. pomoc finansowa na rzecz ubogich). Post ilościowy obowiązuje w Środę 
Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia. Polega 
on na spożyciu tylko jednego posiłku do syta w ciągu dnia.   

 „Udział w zabawach” 
 Nie chodzi tu o liczbę decybeli, czy bawiących się osób, ale raczej należy 
je rozpatrywać pod kątem rozumienia istoty pokuty chrześcijańskiej… Zasta-
nówmy się, czy podejmujemy działania, które: zbliżają nas do Boga, odbudo-
wują miłość zniszczoną przez grzech, umacniają wiarę, ożywiają miłość bliź-
niego przez dzieła miłosierdzia. Chrześcijańska pokuta nie powinna wynikać z 
lęku przed karą Boga, raczej z chęci wkroczenia na drogę do świętości. Staje 
się ona, przy takim jej rozumieniu, wartościowym i twórczym bodźcem, który 
uzdalnia człowieka do przekraczania swoich możliwości, poszukiwania wolno-
ści wewnętrznej w oparciu o inicjatywę Jezusa. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył 
się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest 
pierwsze ze wszystkich przykazań?” Je-
zus odpowiedział: „Pierwsze jest: 
"Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan 
jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Bo-
ga swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem i 
całą swoją mocą". Drugie jest to: 
"Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego". Nie ma innego przyka-
zania większego od tych”. Rzekł Mu 
uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nau-
czycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden 
jest i nie ma innego prócz Niego. Miło-
wać Go całym sercem, całym umysłem i 
całą mocą i miłować bliźniego jak siebie 
samego daleko więcej znaczy niż wszyst-
kie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, 
że rozumnie odpowiedział, rzekł do nie-
go: „Niedaleko jesteś od królestwa Bo-
żego”. I już nikt więcej nie odważył się 
Go pytać.                     (Mk 12,28b-34)
 Jeden z filozofów francuskich 
napisał, że kochać znaczy być, a być 
znaczy kochać. Prawdziwa miłość to w 
pierwszym rzędzie wyjście z własnego 
egoizmu i zapatrzenia w siebie. Kolej-
nym krokiem do właściwego budowania 
miłości jest przyjęcie odpowiedzialności 
za miłość, która oznacza dawanie siebie 
bez wyrachowania i liczenia na korzyść. 
Wreszcie oznacza to także bycie wier-
nym we wszystkich postawach miłości, 
jakie przyjmujemy w naszym życiu. 
Najpiękniejszym przykładem takiej mi-

łości jest sam Chrystus. 
To On nas naucza: "To 
jest moje przykazanie, 
abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja 
was umiłowałem" (J 
15, 12).  Dobry Pasterz 
oddaje życie swoje za 
owce, pragnie, aby 
wszystkie gromadziły się przy Nim i 
zawsze były zjednoczone ze sobą. Ow-
czarnia, którą jest Kościół, z wiarą spo-
gląda na swojego Pasterza - przewodni-
ka, a jednocześnie pragnie kroczyć cią-
gle drogami Jego miłości. Właśnie o 
takich drogach Kościoła pisze wietnam-
ski kard. Franųois-Xavier Nguyen van 
Thuan, który 13 lat spędził w komuni-
stycznym więzieniu: "Marzę o Kościele, 
który jak Drzwi Święte obejmuje 
wszystkich ludzi, o Kościele pełnym 
współczucia, wrażliwym na cierpienia 
świata. Marzę o Kościele dobrym jak 
Chleb-Eucharystia, który mogliby spo-
żywać wszyscy, aby świat cieszył się 
pełnią życia. Marzę o Kościele, który 
nosi w sercu ogień Ducha Świętego, 
gdyż gdzie jest Duch Święty, tam jest 
wolność, szczery dialog ze światem i 
rozpoznawanie znaków czasu".                  
Ks. Jacek Kucharski 

G Ł O S  S E R CA  
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BÓBRKA 

Poniedziałek     5 listopada 16.00 1. Śp. Grzegorz Brzeziński 

2. Śp. Stanisław Fac 

3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Dariusza w 50 urodziny 

Wtorek             6 listopada  16.00 1. Śp. Grzegorz Brzeziński 

2. Śp. Stanisław Fac 

Środa                7 listopada 16.00 1. Śp. Grzegorz Brzeziński 

2. Śp. Stanisław Fac 

Czwartek          8 listopada 
 

16.00 1. Śp. Grzegorz Brzeziński 

2. Śp. Stanisław Fac; 

3. Za Parafian 

Piątek               9 listopada  16.00 1. Śp. Grzegorz Brzeziński 

2. Śp. Anna, Michał, Jan Tokarczyk, Maria 

Orłowska  

Sobota            10 listopada  16.00 1. Śp. Grzegorz Brzeziński 

2. Śp. Maria Zaniewicz – 3 rocz. śmierci 

3. Śp. Stanisław Fac 

Niedziela      11 listopada  8.30 1. Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława 

i Jan Tandyrak 

2. Śp. Stanisław Fac 

12.30 Śp. Grzegorz Brzeziński 

ORELEC 

Środa                 7 listopada 17.30 Śp. Tadeusz Fedorowicz  

Piątek                9 listopada 17.30 Stanisław Fac  

Niedziela       11 listopada 7.00 Śp. Józef Małecki  

11.00 Śp. Ewa i Krystian Zaniewicz – 2 rocznica 

śmierci 

SOLINA  

Wtorek             6 listopada 17.30 Za zmarłych polecanych w wypominkach 

Niedziela      11 listopada  9.45 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opie-

kę Matki Bożej dla Krystyny Łobaza – od 

Męża i Córek z Rodzinami 

„Kogo szukacie? Odpowiedź może być tylko jedna: szukacie Jezusa    
Chrystusa! Jezusa Chrystusa, który jednak wychodzi pierwszy na         
poszukiwanie was… Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach jesteście       

nieznajomymi, niczym puste liczby tworzące anonimowy tłum. Chrystus ceni 
każdego z was, każdego osobiście zna i gorąco kocha”. Św. Jan Paweł II  

Ogłoszenia Duszpasterskie XXXI Niedziela zwykła  4.11.2018 r. 
1. W piątek Święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – katedry papieży. 

2. W piątek 9 listopada na godz. 11.11 na parking przy kościele w Bóbrce zapro-

szeni są wszyscy, którzy wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej im. Józefa Bli-

zińskiego chcą uczcić 100-lecie niepodległości naszej Ojczyzny przez odśpiewanie 

Hymnu Polski. 

3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

4. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając Różaniec i ofiarujemy 12 

Mszy św. 

5. W piątek zapraszamy na  Adorację Najświętszego Sakramentu w domowej    

kaplicy od 20.00 do 21.00. 

           Bóbrka 

*W tym tygodniu planujemy uporządkować kościół i plac kościelny. Będziemy 
prosić o pomoc. Mamy nadzieję, że w następną niedzielę Msze św. będą odprawia-
ne w kościele.            
            Orelec 

*W piątek o godz. 16.45 spotkanie dla Żywego Różańca. 
            Solina 

*Dziękujemy za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę pro-

simy Rodzinę Pani Sylwii Rokosz. 

 Intencje różańcowe na listopad 

*Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem przemocy. 

 *Za dusze w czyśćcu cierpiące. 

 Aby w naszym codziennym życiu wiara w Pana Boga i w Boże     
przykazania była powodem do dumy a nie do wstydu. 

 

 


