
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 

 „POSŁAŁ MNIE BÓG (…) ABYM UCIŚNIONYCH ODSYŁAŁ WOLNYMI”  
 To wydarzyło się  niedawno na południu Włoch w Palermo na Sycylii. Nie 
pisano o tym w gazetach. Nie mówiono w wiadomościach. Nie poświęcono temu 
audycji radiowych. Tego dnia świeciło piękne słońce. Część ludzi wybrała jazdę 
tramwajem. Ci nie mieli prawa wiedzieć, że tę jazdę zapamiętają najprawdopodob-
niej do końca życia. W tramwaju nie było wielu pasażerów.  Każdy z jadących po-
grążony był w swoich sprawach. Pani z przodu czytająca gazetę. Jakiś starszy pan z 
pieskiem. Młody elegancki mężczyzna nerwowo przeglądający telefon. Był tam 
jednak ktoś jeszcze. Z tyłu pojazdu siedział ojciec z dwójką swoich dzieci. Córecz-
ką i synkiem. Córka grzecznie siedząc na kolanach ojca spokojnie obserwowała 
mijane za oknem uliczki. Jechała w milczeniu. Tymczasem siedzący przed nimi 
samodzielnie chłopiec, na oko kilkunastoletni, niecierpliwie się wiercił.   
– Proszę Państwa! – odezwał się nagle donośnym głosem. Muszę wam coś powie-
dzieć!                                                            
– Ci…. – szybko uciszył go siedzący za nim tata. Nie jesteśmy sami.            
– Ale ja muszę… odpowiedział zniecierpliwiony syn i po chwili znów głośno 
oznajmił.    – Proszę Państwa, muszę wam powiedzieć, że Chrystus chce, byśmy   
potraktowali Ewangelię na serio.             
Dopiero teraz rozglądający się po sobie współpasażerowie dostrzegli, że na kola-
nach siedzącego z tyłu tramwaju chłopca leży Biblia. Widząc, że ludzie zwrócili 
uwagę na to, co mówi, zadowolony z siebie chłopiec, wołał dalej:     
– To bardzo ważne! Musimy czytać Ewangelię i wcielać ją w życie.             
– Albo zaraz się uciszysz, albo ja to zrobię! głośny syk ojca przeszedł przez cały 
wagon. Nikt już nie zajmował się swoimi sprawami. Teraz w tramwaju było już 
tylko dwóch aktorów. Syn głoszący Ewangelię i usiłujący go uciszyć ojciec. In-
nych głosów nie było. Chłopak na chwilę umilkł. Nie minęło jednak kilka chwil, 
jak ponownie uniósł głowę i poważnym tonem zaczął wołać:            
– To jest naprawdę bardzo ważne. Ewangelia Jezusa jest naszym skarbem.            
– Dość tego! – wtem ojciec wstał, ruszył w kierunku syna. – Doigrałeś się!     
– Tato, nie… Nie bij go… Ojciec momentalnie zatrzymał się. Spojrzał na proszącą 
go córkę. W jego oczach pojawiły się łzy.  Nikt w tramwaju nie miał prawa wie-
dzieć, że oto na ich oczach przemówiło głuchonieme od urodzenia dziecko. Dziew-
czynka za sprawą cudu przemówiła. Przy świadkach. Podobnie nikt w tramwaju 
nie miał prawa wiedzieć, że tego mężczyznę od pewnego już czasu drażniły   
tematy Pana Boga. Nie wytrzymywał, gdy w pracy pojawiały się tematy kościoła. 
Zwykle albo wybuchał, albo po prostu wychodził. Teraz też chciał wyjść. A na-
stępnie ukarać syna za niesubordynację. Stało się inaczej. Za kilka przystanków 
wyszedł. Ale już jako zupełnie inny człowiek.        Opr. ks. Jarosław Cielecki  
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III NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Wielu już starało się ułożyć opo-
wiadanie o zdarzeniach, które się doko-
nały pośród nas, tak jak nam je przeka-
zali ci, którzy od początku byli naoczny-
mi świadkami i sługami słowa. Postano-
wiłem więc i ja zbadać dokładnie wszyst-
ko od pierwszych chwil i opisać ci po 
kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł 
przekonać o całkowitej pewności nauk, 
których ci udzielono. W owym czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, 
a wieść o Nim rozeszła się po całej oko-
licy. On zaś nauczał w ich synagogach, 
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł 
również do Nazaretu, gdzie się wycho-
wał. W dzień szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i powstał, aby 
czytać. Podano Mu księgę proroka Iza-
jasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miej-
sce, gdzie było napisane: "Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie na-
maścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł 
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; abym uci-
śnionych odsyłał wolnymi, abym obwoły-
wał rok łaski Pana". Zwinąwszy księgę, 
oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich 
w synagodze były w Niego utkwione. 
Począł więc mówić do nich: "Dziś speł-
niły się te słowa Pisma, które słyszeli-
ście".    (Łk 1, 1-4; 4, 14-21) 
 Jezus napełniony Duchem nad 
Jordanem, Jezus w mocy Ducha, żyjący 
w Duchu i wypróbowany na pustkowiu 
przez diabła jako dojrzały wykonawca 
dzieła, rozpoczyna je w Galilei. Odwie-
dza synagogi na terenie całej Galilei. 

Naucza w nich wypełnienia się obietnic 
Bożych. Mieszkańcy miasteczek i wio-
sek oraz przełożeni synagog zapraszali 
Jezusa do przemawiania podczas nabo-
żeństw. Tym razem w Nazaret Jezus 
odczytał fragment proroctwa Izajasza i 
zakończył stwierdzeniem o wypełnieniu 
tego proroctwa teraz. "Dziś w waszych 
uszach spełniło się to Pismo", dzisiaj 
usłyszeli słowa dawnego proroctwa oraz 
usłyszeli oświadczenie Mesjasza: "Duch 
Pana nade mną. Ze względu na Niego 
namaścił mnie." Widzicie człowieka, 
który jest waszym Bogiem, Ojcem, Naj-
wyższym, Świętym. Widzicie teraz 
równocześnie waszego Boga i człowie-
ka. Jestem oczekiwaną obietnicą, tylko 
czy wy jesteście dzisiaj gotowi przyjąć 
taki sposób jej wypełnienia, jaki zoba-
czyliście, czy tego oczekiwaliście, tego 
się spodziewaliście?  
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BÓBRKA 

Poniedziałek    28 stycznia 16.00 1. Śp. Helena Mędoń 

2. Za cierpiących w czyśćcu 

3. W intencji Panu Bogu wiadomej 

Wtorek             29 stycznia  16.00 1. Śp. Michał Szałaj – od Krystyny Głusz-

ko-Rakoczy z rodziną 

2. Śp. Helena Mędoń 

Środa               30 stycznia  16.00 1. Śp. Helena Mędoń 

2. Za Parafian 

Czwartek         31 stycznia 16.00 1. Śp. Henryk – 5 rocznica śmierci 

2. Śp. Michał Szałaj – od Piotra Derenia z 

rodziną 

Piątek               1 lutego  16.00  Śp. Marian Kleszcz 

Sobota              2 lutego  16.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego i zdrowie z racji imienin dla   

Martyny i z racji urodzin dla Mateusza 

Niedziela          3 lutego  
 

8.30 1. Śp. Eugeniusz i Genowefa Świder 

2. Śp. Bronisław Bogusz – 13 rocznica 

śmierci 

12.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Marii  

ORELEC 

Środa              30 stycznia 17.30 Śp. Stanisław Mamrowicz – od Ani z  mę-

żem i córką  

Piątek              1  lutego 17.30 1. Śp. Tadeusz Skotnicki – od koleżanek i 

kolegów Syna 

2. Śp. Maria Mamrowicz – od Syna i    

Synowej 

Sobota             2 lutego 11.00 1. Tadeusz Skotnicki – od córki Renaty z 

rodziną 

2. Śp. Maria Zaniewicz – z okazji imienin 

Niedziela         3 lutego  7.00 Śp. Stanisław Mamrowicz – od uczestni-

ków pogrzebu 

11.00 Śp. Maria Nawrocka  
SOLINA  

Sobota              2 lutego 9.45 1.  Śp. Marian Kleszcz 

2. Za cierpiących w czyśćcu 

Niedziela          3 lutego 9.45 Śp.Marian Kleszcz 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela III zwykła   27.01.2019 r. 
1.  W Liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie św. Tomasza z    

Akwinu, w czwartek wspomnienie św. Jana Bosko, w  sobotę Święto Ofiarowania 

Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej. 

2. We wtorek zapraszam na spotkanie formacyjne uczniów klas 8 i III gim. z     

Rodzicami – początek to Msza św. o godz. 16.00 w kościele w Bóbrce. 

3. W tym tygodniu przypadają: 

I piątek miesiąca: od godz. 9.00 odwiedziny chorych, o 16.00 w Bóbrce i o 17.30 

w Orelcu  półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź a następnie 

Msza św.; I sobota – Ofiarowanie Pańskie dlatego w Bóbrce o godz. 15.30     

Różaniec wynagradzający a następnie Msza św. z 15-minutowym rozważaniem 

jednej tajemnicy Różańcowej. 

4. W sobotę z racji święta nie ma spotkań dla ministrantów ani dla scholi. 

5. Porządek Mszy św. w Ofiarowanie Pańskie: Solina 9.45, Orelec 11.00, Bóbrka 

15.30 Różaniec wynagradzający, 16.00 Msza św. Na każdej Mszy św. poświęcenie 

gromnic. Taca z tego dnia przeznaczona jest dla zakonów klauzurowych. Dzieci 

klasy III otrzymają modlitewniki. 

6. Zapraszamy dzisiaj na godz. 15.00 na film do domu parafialnego. 

                                                             Bóbrka 

*W poniedziałek po Mszy św. czyli ok. 16.30 zapraszam na spotkanie Radę        
Parafialną. 
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

Solina 

*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie ko-
ścioła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pani Anety Sieradzkiej. 
*Poszukujemy osoby, która podejmie się na stałe porządkowania kościoła i przygo-
towywania na niedziele i święta. 
Pamiętajmy, że na Mszę św. zaprasza nas Pan Jezus i wspólnota Kościoła. 

Mamo, muszę mieć nową szczoteczkę do zębów, bo ze starej wypadł 
już włosek! 
- Chyba przesadzasz, przecież to tylko jeden włosek. 
- Ale ostatni!  

*** 
- Panie doktorze, mam dopiero czterdzieści lat i już jestem zupełnie 
łysy. 
- Proszę się nie martwić. Wypadanie włosów, to jedyna choroba, która 
nie ma nawrotów.  
 


