
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 

TROSZCZYĆ SIĘ O     
POTRZEBY WSPÓLNOTY 

KOŚCIOŁA 

 Do wspólnoty Kościo-
ła zostaliśmy włączeni pod-
czas Chrztu Świętego. Stali-
śmy się w tym momencie 
dziećmi rodziny Bożej – 
Kościół jest naszą rodziną, 
w której wszyscy ludzie 
wierzący są braćmi i siostrami. W rodzinie, w której przyszliście na świat, 
na pewno dbacie o dom i atmosferę w nim panującą. Wy, wasi rodzice i ro-
dzeństwo troszczycie się o porządek w nim, pomagacie sobie nawzajem. 
Tak powinno być. Chodzi o to, by każdy czuł się bezpiecznie i dobrze. Wte-
dy jesteśmy szczęśliwi.     Podobnie powinno być w 
rodzinie Bożej, czyli w Kościele. O obowiązku dbania o nią przypomina 
nam piąte przykazanie kościelne. Wszyscy musimy troszczyć się o potrzeby 
wspólnoty kościelnej – duchowe i materialne. Jako ludzie wierzący nie mo-
żemy powiedzieć, że nas to nie obchodzi. Każdy powinien dbać o wspólnotę 
Kościoła tak jak może i potrafi. Zwłaszcza tę wspólnotę najbliższą, czyli 
parafię. Nasi bracia i siostry w wierze potrzebują nieraz pomocy, tak jak to 
bywa w rodzinie. Trzeba pomóc koledze, który ma kłopoty z nauką, posie-
dzieć przy chorym czy zrobić mu zakupy, porozmawiać z kimś samotnym. 
Są ludzie, którzy potrzebują wsparcia materialnego. By im pomóc, możemy 
wziąć udział w jakiejś akcji charytatywnej, czy samemu zorganizować 
zbiórkę pieniędzy lub potrzebnych rzeczy. Można także w czyjejś intencji 
ofiarować swoje cierpienie czy modlitwę.   Wspólnota para-
fialna ma swój dom. Jest nim budynek kościoła, w którym wierni spotykają 
się przynajmniej raz w tygodniu na mszy. I tak jak o dom rodzinny, wierni 
powinni także dbać o świątynię. Mogą to robić w różny sposób. W niektó-
rych parafiach sami sprzątają kościół, przynoszą z domu kwiaty, wykonują 
drobne naprawy. W czasie mszy zbierane są na tacę pieniądze, by można 
było zapłacić za prąd czy ogrzewanie, kupić niezbędne rzeczy, przeprowa-
dzić remont. 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku 
słońce się zaćmi i księżyc nie da swego 
blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i 
moce na niebie zostaną wstrząśnięte. 
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 
przychodzącego w obłokach z wielką 
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów 
i zbierze swoich wybranych z czterech 
stron świata, od krańca ziemi aż do 
szczytu nieba. A od drzewa figowego 
uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już 
jego gałąź nabiera soków i wypuszcza 
liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak 
i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedz-
cie, że blisko jest, we drzwiach. Zapraw-
dę powiadam wam: Nie przeminie to 
pokolenie, aż się to wszystko stanie. Nie-
bo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie 
przeminą. Lecz o dniu owym lub godzi-
nie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, 
ani Syn, tylko Ojciec”.    (Mk 13,24-32) 
 Otwartość i oczekiwanie to cechy, 
których ciągle na nowo mamy się uczyć, 
aby być gotowymi na ponowne przyjście 
Mesjasza. Dlatego nie powinniśmy się 
lękać czy podtrzymywać postawy stra-
chu przed zapowiadanymi kataklizmami, 
ale rozwijać w sobie postawę czujności. 
A czujność polega na umiejętnym prze-
żywaniu życia w dwóch wymiarach: 
doczesnym i wiecznym, czyli na widze-
niu codzienności z perspektywy wiecz-
ności. Wypełniając nasze codzienne za-
dania, przypominajmy sobie często, że 
czekamy na przyjście dobrego Pana, któ-

ry daje nam to, co dobre. Czekamy na 
Pana, który uczy nas, jak nie zmarno-
wać wolności, ale jej dobrze używać. 
On jest dobry i kocha nas, bo dla nas 
stworzył świat i dał nam udział w jego 
urządzaniu. Trzeba więc na nowo uznać 
Chrystusa za Pana, czyli zgodzić się na 
to, by Jego wola była na pierwszym 
miejscu w naszym życiu. Trzeba nam 
kierować się Bożą mądrością w swoim 
postępowaniu, mając świadomość, że 
tylko On może uczynić nasze życie 
szczęśliwym i pięknym. Oczekując na 
nasze spotkanie z przychodzącym Pa-
nem, przypominajmy sobie często, że 
Jezus jest miłującym nas Panem, który 
czyni nas prawdziwie wolnymi i szczę-
śliwymi. Czuwajmy, pełniąc w naszym 
życiu Jego wolę.                                
      o. Sylwester Cabała CSsR 
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BÓBRKA 

Poniedziałek   19 listopada 16.00 Śp. Józef, Michał, Justyna Kusz, Jowita i 

Andrzej Warchol  

Wtorek           20 listopada  16.00 Za Parafian  

Środa              21 listopada 16.00 Za zmarłych polecanych w wypominkach  

Czwartek        22 listopada 16.00 Śp. Ks. Bogdan Kusznir SAC  

Piątek             23 listopada  16.00  

Sobota            24 listopada  16.00 1.O Boże błogosławieństwo z okazji chrztu 

2. Śp. Grzegorz Brzeziński 

3. Śp. Stanisław Fac 

Niedziela      25 listopada  8.30 1. Maria i Stanisław Kusz 

2. Śp. Stanisław Fac 

12.30 Śp. Grzegorz Brzeziński  

ORELEC 

Środa               21 listopada 17.30 Śp. Stanisław Węgrzyn  

Piątek              23 listopada 17.30 Za zmarłych polecanych w wypominkach  

Niedziela       25 listopada 7.00 Śp. Katarzyna i Jan Skotniccy  

11.00 1. Śp Stanisław Mamrowicz 

2. Śp. Daniela Owoc – 13 rocznica śmierci 

SOLINA  

Wtorek           20 listopada 17.30 Za zmarłych polecanych w wypominkach 

listopadowych 

Niedziela      25 listopada  9.45 Śp. Stanisława i Józef Ciąpała, Jan i Karo-

lina Nycz  

*Mały ministrant tłumaczy koledze po 
co są w organach klawisze czarne i 
białe.  
-No widzisz: na czarnych organista gra 
na pogrzebach, a na białych gra na 
ślubach. 
*- Babciu, czy Pan Bóg może być   
chory?  
- O co pytasz.  
- Bo w gazecie napisano, że wezwał 
do  siebie doktora Kowalskiego. 

Ogłoszenia Duszpasterskie XXXIII Niedziela zwykła  18.11.2018 r. 
1. We wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, w środę Ofiarowania 

NMP, w czwartek św. Cecylii, w sobotę świętych męczenników Andrzeja Dung

-Lac i Towarzyszy. 

2. W czwartek we wspomnienie św. Cecylii zapraszamy na Mszę świętą schole 
parafialne i Pana organistę . Po Mszy św. spotkanie w domu parafialnym. 

3 W piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w domowej 

kaplicy od 20.00 do 21.00. 

4. W sobotę nie ma zbiórki  ministrantów ale o 11.00 jest spotkanie scholi. 

5 Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego - Uroczystość Jezusa Chrystu-

sa Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej Prowincji Księży 

Pallotynów. 

         Bóbrka          

*Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy poświęcili swój wolny czas i ta-
lenty pracując w ostatnich dniach  na rzecz naszego kościoła oraz za okazaną 
pomoc i każde dobre słowo..              
*Po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie dla Żywego Różańca.    
           Solina                

*Dziękujemy za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę 
prosimy Rodzinę Pani Michaliny Tkacz. 

 Nie zajmujmy się przemyśliwaniem o końcu świata.  
Nie zastanawiajmy się  ile jeszcze zostało życia. Nie marnujmy 
czasu ale zostawiajmy za sobą trwałe ślady dobra w świecie, w 
ludzkich sercach. Jesteśmy uczniami Jezusa, otrzymujemy od 

Niego tyle pomocy, by żyć mądrze i sprawiedliwie. 

 

"W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć 
Bożej miłości, jak dziecko, które zawierza wszystko, co ma 

najdroższego, tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim       
rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności         
 zawierzenia siebie Temu, który jest Miłością".   

       Św. Jan Paweł II Olsztyn, 1991 r. 


