
        PLAN REKOLEKCJI  

    4 KWIETNIA – czwartek                                           

od godz. 8.15 – 11.45 Rekolekcje dla Szkoły  - Msza św. o godz. 10.00 

16.00 – Msza św. z nauką ogólną w Bóbrce 
17.30 – Msza św. z nauka ogólną w Orelcu 

           18.30 – Msza św. z nauką ogólną w Solinie              
 
                               5 KWIETNIA – piątek          
od godz. 8.15 – 11.45 Rekolekcje dla Szkoły – Msza św. o godz. 8.15 

15.30 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką ogólną w Bóbrce 
17.00 –  Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką ogólną w Orelcu 
18.00 – Droga Krzyżowa i Msza św. z nauką ogólną w Solinie          
 
  6 KWIETNIA – sobota – DZIEŃ SPOWIEDZI                            

Solina: 
od 8.30 do 9.00 spowiedź; 
9.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 

Bóbrka 
 od 10.30 do 11.00 – spowiedź dla chorych 
 11.00 – Msza św. z nauką dla  chorych i udzieleniem sakramentu 
 namaszczenia chorych 
 od 16.00 do 17.00 spowiedź 
 16.30 – Msza św. z nauką ogólną                                                              
 
Orelec 

od 14.30 do 15.20 spowiedź 
15.00 – Msza św. z nauką ogólną 

Taca zbierana w sobotę będzie materialnym wyrazem naszej wdzięczności 
księdzu Rekolekcjoniście i ofiarą dla naszego Seminarium. 
 

 7 KWIETNIA –  Niedziela 
Msze św. z nauką ogólną według porządku niedzielnego a o 15.00 Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym w Orelcu 

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 WYŁĄCZNIEDO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 
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 W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i 
grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w 
Piśmie, mówiąc: "Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opo-
wiedział im wtedy następującą przypowieść: "Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi 
część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek 
między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie 
strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 
ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na 
służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł 
świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt 
mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma 
pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i 
powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem go-
dzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. 
Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego oj-
ciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował 
go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: 
„Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i 
sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i wese-
lić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli 
się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko 
domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. 
Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ 
odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wy-
szedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczy-
łem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przy-
jaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnica-
mi, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, 
ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i 
cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.     
(Łk 15, 1-3.11-32)       Miłosierny ojciec nie rozlicza marnotrawnego syna z 
jego przeszłości, lecz przywraca mu godność. To jest prawdziwa radość ojca: na nowo 
zasiąść do stołu wraz ze swym ocalonym synem.  Czy potrafię ucieszyć się z czyjegoś 
powrotu? Czy potrafię się ucieszyć z tego, co mam, ze stołu, który codziennie zastawia 
dla mnie Ojciec?            O. Przemysław Ciesielski OP;  
Łukasz Kubiak OP,  



 
 BÓBRKA 

Poniedziałek         1 kwietnia 18.00 1. Śp. Agnieszka; 2. Śp. Tadeusz Brańka; 

3. Śp. Michał Kartasz 

Wtorek                 2 kwietnia  18.00 1. Śp. Agnieszka;  

2. Śp. Tadeusz Brańka;                                   

3. Za Parafian  

Środa                    3 kwietnia 18.00 1. Śp. Agnieszka (intencja poza parafią);   

2. Śp. Tadeusz Brańka ( poza parafią);                                                                                      

3. Śp. Helena Zadorożna 

Czwartek              4 kwietnia 10.00 (dla Szkoły) Śp. Tadeusz Brańka  

16.00 Śp. Agnieszka  

Piątek                   5 kwietnia  8.15  (dla Szkoły) Śp. Tadeusz Brańka  

16.00 Śp. Zofia, Monika, Kazimierz Zulewscy, 

Irena Klucznik,  

11.00 (dla chorych) –  O zdrowie dla Doroty  Sobota                  6 kwietnia  

16.30 Śp. Agnieszka  

Niedziela            7 kwietnia 
 

8.30 1. Śp. Maria i Stanisław Kusz 

2. Śp. Tadeusz Brańka 

12.30 1. Śp. Agnieszka 

2. O Boże błogosławieństwo dla Mikołaja 

(w 7 urodziny) i dla Mateusza 

ORELEC 

Środa                   3 kwietnia 19.00 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Bożeny i Ada-

ma Dobrowolskich 

Czwartek             4 kwietnia 17.30  Śp. Alicja Koza  

Piątek                   5 kwietnia 17.30  Śp. Agnieszka 

Sobota                  6 kwietnia 15.00 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Rodziny Ma-

łeckich z Uherzec 

Niedziela            7 kwietnia  7.00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

Krystyny i Leona 

11.00 Śp. Katarzyna i Józef Owoc 

SOLINA  

Czwartek         18.30 Śp. Pelagia i Józef Podkaliccy  

Piątek                  5 kwietnia 18.30 Za cierpiących w czyśćcu  
Sobota                 6 kwietnia 9.00 Śp. Tadeusz Brańka  
Niedziela             31 marca 9.45 1. Śp. Kazimierz Paprocki – od uczestni-

ków pogrzebu 

2. Śp. Rozalia, Wiesław, Rafał Olczyk, 

Maria Pilch 

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Wielkiego Postu   31.03.2019 r. 

1. Msze św.  w Bóbrce w dni powszednie są odprawiane w kaplicy domowej (w 

czasie rekolekcji w  kościele). Od tego tygodnia Msze św. w dni powszednie 

odprawiane będą w Bóbrce o godz. 18.00 a w Orelcu i w Solinie o godz. 19.00. 

2. W czwartek rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne, będzie je prowadził 

ks. Krzysztof Wernicki SAC z Ołtarzewa – dlatego w tym tygodniu nie ma 

spotkań dla kandydatów do bierzmowania, dla rodziców i dzieci klasy 3 przed 

I Komunią św., dla ministrantów i scholi. 

3. W piątek odwiedziny chorych w domach od godz. 9.00. 

4. Msze św. z nauką ogólną według porządku niedzielnego a o 15.00 Gorz-
kie Żale z kazaniem pasyjnym w Orelcu 
5. Na operację serca 2-letniego Juliana Świdurskiego zebrano 2574 zł i 2 euro. 
6. Wszystkich uczestników pielgrzymki parafialnej prosimy podanie to nr pesel 
i telefon. Szczegółowe informacje w zakrystii i na parafialnej stronie interneto-
wej. 
7. Wczoraj nasi ministranci wzięli udział w diecezjalnych rozgrywkach piłki  
halowej w Roźwienicy. Zajęli 3 miejsce w diecezji. Bardzo się cieszymy i     
gratulujemy sukcesu. 
                                                        Bóbrka 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 

Orelec 
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z 
gazetkami. 
*W środę Nowenna do św. Józefa. 
      Solina       
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 

 „Piecza nad chorymi i cierpiącymi jest ściśle związana z życiem i    
misją Kościoła. Kościół od początku wyznaje, że został powołany 

przez  Chrystusa, który nałożył nań obowiązek opieki nad          
biednymi, słabymi, bezbronnymi, cierpiącymi i tymi, co płaczą. 

Oznacza to, że gdy walczycie o ulżenie cierpieniom i  staracie się 
je uleczyć, to   również w ten sposób dajecie  świadectwo      

chrześcijańskiemu  pojmowaniu cierpienia . Także w walce z bólem 
może  znaleźć swój wyraz przekonanie o celowości życia i śmierci, 

która jest jedną z podstaw światopoglądu opartego na wierze 
chrześcijańskiej”.          

                Św. Jan Paweł II ( Los Angeles, 1987 r.) 


