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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

     KAŻDY APOSTOŁEM   
 Wincenty Pallotti SAC (1795-1850) – był włoskim księ-
dzem katolickim, założycielem Zjednoczenia Apostolstwa Kato-
lickiego, którego integralną częścią są pallotyni i pallotynki. Ks. 
Wincenty Pallotti został ogłoszony błogosławionym przez papie-
ża Piusa XII 22 stycznia 1950 r., zaś świętym i równocześnie 
patronem Unii Misyjnej Kleru - przez papieża Jana XXIII - 20 
stycznia 1963. Św. Wincenty Pallotti odkrył, że w dziele ewange-
lizacji potrzebne są współpraca i współdziałanie różnych grup w 
Kościele: kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich. Był prze-
konany, że współdziałanie wszystkich ochrzczonych, a więc wszystkich odpowie-
dzialnych za Kościół, może przyspieszyć jego rozwój i przyczynić się do odniesie-
nia sukcesu w dziele ewangelizacji”. Już  sto lat przed Soborem Watykańskim II 
przekonywał, że drogą Kościoła jest współpraca osób duchownych ze świeckimi. 
Zwieńczeniem jego apostolskiej działalności było nie tylko założenie Stowarzysze-
nia Apostolstwa Katolickiego, jednoczącego księży i braci pallotynów, ale także 
Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, które angażuje przede wszystkim świec-
kich. Zakładając je, Pallotti nie zamierzał tworzyć w Kościele nowej instytucji, lecz 
raczej ożywić już istniejące i uczynić je skuteczniejszymi w apostolstwie, by służy-
ły „niestrudzenie z miłością”, gdzie było to możliwe, w szpitalach, pomagając ubo-
gim, edukując, budując jedność oraz współpracując z innymi w apostolstwie. 
Zgodnie z zamysłem swojego świętego założyciela ZAK jest pomostem między 
świeckimi a duchownymi w Kościele. "Apostolstwo świeckich muszą rozpocząć 
duchowni, aby świeckich przygotować do odpowiedzialnego życia rodzinnego, 
społecznego, politycznego i do rozumienia świata mediów. Jeżeli tego apostolatu w 
nas nie będzie, jeżeli nie będzie formowania katolików świeckich, ciągle będziemy 
narzekać na gazety, telewizję, politykę.  

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Wincentego Pallottiego 

O chwalebny święty Wincenty, pełny ufności w Twoje orędownictwo zwracam 
się do Ciebie i wzywam Twojej pomocy i Twego pośrednictwa w moich obec-
nych potrzebach.  Ty, który otrzymałeś tyle łask od Boga, a kiedy o nie prosiłeś 
już dziękowałeś jakbyś je otrzymał, uproś mi u Boga łaskę...., o którą Cię proszę, 
jeśli to jest zgodne ze świętą wolą Bożą. Abym stał się godnym wysłuchania te-
go, o co proszę, ofiaruj Ty sam za mnie Ojcu niebieskiemu Przenajświętszą 
Krew Jezusa Chrystusa, zasługi i pośrednictwo Matki Najświętszej, wszystkich 
Aniołów i Świętych. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. 
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II NIEDZIELA ZWYKŁA-  UROCZYSTOŚĆ 
ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO  

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Jezus wyznaczył jeszcze innych, 
siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich 
po dwóch przed sobą, do każdego 
miasta i miejscowości, dokąd sam 
przyjść zamierzał. Powiedział też do 
nich: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale 
robotników mało; proście więc Pana 
żniwa, żeby wyprawił robotników na 
swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam 
jak owce między wilki. Nie wynoście 
z sobą trzosa ani torby, ani sanda-
łów; i nikogo w drodze nie pozdra-
wiajcie! Gdy do jakiego domu wej-
dziecie, najpierw mówcie: Pokój te-
mu domowi! Jeśli tam mieszka czło-
wiek godny pokoju, wasz pokój spo-
cznie na nim; jeśli nie, powróci do 
was. W tym samym domu zostańcie, 
jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje 
robotnik na swoją zapłatę. Nie prze-
chodźcie z domu do domu. Jeśli do 
jakiego miasta wejdziecie i przyjmą 
was, jedzcie, co wam podadzą; 
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, 
i mówcie im: Przybliżyło się do was 
królestwo Boże”.  Łk 10, 1-9  
 Dzisiejszy Kościół potrzebuje kon-
sekwentnych świadków i wiarygodnych 
głosicieli wiary, tak aby chrześcijanie mo-
gli doświadczać życia w Chrystusie i po-
trafili rozeznawać rzeczywistości Boskie i 
ludzkie według Ducha Bożego. Jak twier-
dzi Katechizm Kościoła Katolickiego, 
„aby żyć, wzrastać i wytrwać w wierze aż 

do końca, musimy karmić ją słowem Bo-
żym oraz prosić Pana, aby przymnażał 
nam wiary; powinna ona działać „przez 
miłość” być podtrzymywana przez na-
dzieję i zakorzeniona w wierze Kościoła”. 
O tym był głęboko przekonany św. Win-
centy, kiedy mówił, że „religii muszą bro-
nić jej wyznawcy przykładem życia i pra-
wością słów, ukazując jej słuszność”. Do 
głoszenia Ewangelii świadectwem życia i 
słowem potrzeba jednak głębokiej forma-
cji chrześcijańskiej, karmionej i podtrzy-
mywanej przez stały kontakt z Chrystu-
sem w modlitwie, sprawowaniu liturgii, w 
życiu braterskim, w praktyce miłości i 
refleksji teologicznej. Św. Wincenty Pal-
lotti był wielkim zwolennikiem zaangażo-
wania wiernych w rozwój misji ad gentes. 
Wyzwaniem nowej ewangelizacji jest 
zaniesienie Ewangelii Chrystusa tam, 
gdzie nie jest ona jeszcze znana.   
 Św. Jan Paweł II 
Orędzie z okazji dwusetnej rocznicy   
urodzin św. Wincentego Pallottiego   
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 BÓBRKA 

Poniedziałek    21 stycznia 16.00 1. Śp. Helena Mędoń 

2. Śp. Helena i Maria – od wnuczek       

Angeliki, Adriany i Amelii  

Wtorek             22 stycznia  16.00 1. Śp. Helena Mędoń 

2. Śp. Kazimierz Paprocki – od koleżanek i 

kolegów syna Szczepana z browaru Van 

Pur 

3. O Boże bł. I potrzedna łaski dla ks Ma-

riusza z okazji imieni 

Środa               23 stycznia  16.00 Śp. Helena Mędoń  

Czwartek         24 stycznia 16.00 1. Śp. Helena Mędoń 

2. Śp. Michał Szałaj – od Rodziny         

Hostyńskich 

3. Śp. Janina Hostyńska, Janina Szałaj 

Piątek               25 stycznia  16.00 Śp. Helena Mędoń  

Sobota              26 stycznia   16.00 1. Śp. Helena Mędoń 

2. Za Parafian (CHRZEST) 

Niedziela        27 stycznia  
 

8.30 1. Śp. Helena Mędoń 

2. Ludwik, Zofia Kusz, Marian Myrta 

12.30 Śp. Maria Bandrowska  

ORELEC 

Środa              23 stycznia 17.30 1. Śp. Stanisław Mamrowicz – od Marysi z 

mężem i córką 

2. Śp. Antoni Iwanick 

Piątek              25 stycznia 17.30 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Rodziny Chle-

bickich 

Niedziela        20 stycznia  7.00 O Boże błogosławieństwo dla Adasia i 

Bartka i ich Rodziców 

11.00 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Rodziny   

Czerwińskich  

SOLINA  

Niedziela        20 stycznia 
 

9.45 Śp. Maria Wojewódka 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela II zwykła – Św. Wincentego Pallottiego  
20.01.2019 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie św. Agnieszki, w 

czwartek wspomnienie św. Franciszka Salezego, w piątek święto Nawrócenia 

św. Pawła, w sobotę wspomnienie św. Tymoteusza i św. Tytusa. 

2. Spotkanie formacyjne dla klas 8 i 3  gimnazjum  będzie 29-go stycznia. 

3. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w do-

mowej kaplicy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

4. W sobotę 26-go w domu parafialnym o godz. 10.00 zbiórka ministrantów,          

o 11.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 6 i 7 a o 12.00 spotkanie 

scholi. 

5. W następną niedzielę zapraszamy na godz. 15.00 do domu parafialnego na 

film „Młody Mesjasz”. 

6. Za tydzień chciałbym podsumować miniony rok podając kilka liczb. 

7. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość św. Wincentego Pallottiego – Założyciela 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.       

                                         Bóbrka 

*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Orelec 

*W sobotę do świetlicy wiejskiej na godz. 14.00 zapraszamy dzieci i młodzież 
lubiące śpiewać i grać. 

Solina 

*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie 
kościoła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pani Magdy Kucharzyk. 
Po rozmowach w czasie kolędy poszukujemy osoby, która podejmie się na stałe 
porządkowania kościoła i przygotowywania na niedziele i święta. 
*Serdeczne podziękowania osobom – zgodnie z życzeniem nie podaję godności 
-  które ufundowały odnowienie figur świętych Piotra i Pawła. 
 Św. Wincenty: „Dla zniszczenia grzechu” i „Dla zbawienia dusz”. 

Dostałem dziś emeryturę i  chyba   
zaszaleję! 
- Jak?! 
- Włączę światło na pół godziny!  

Wnusio pyta babcie: 
– Czy mogę wyjść na dwór?  
Chciałbym obejrzeć zaćmienie  
Słońca. 
– Dobrze, ale pamiętaj: 
nie podchodź za blisko!  


