
 DOBRY PASTERZ ODDAJE ŻYCIE ZA OWCE 
 Św. Stanisław, syn ziemi krakowskiej w swym życiu i pa-
sterzowaniu kościołowi krakowskiemu upodobnił się do Chry-
stusa. Jest świętym, nie dlatego że nigdy nie popełnił błędu, że 
nigdy się nie pomylił ani nie potknął, ale dlatego że żył Ewange-
lią do końca, bronił jej i jako pasterz przeciwstawiał się odważ-
nie postępowaniu, które przeczyło wartościom ewangelicznym. 
Dla niego Ewangelia i misja prowadzenia owieczek Chrystusa, 
nie były tylko suchym tekstem i jakąś nominacją na wyższe sta-
nowisko, ale odpowiedzialnym i konsekwentnym życiem przez 
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Jak dowiadujemy się z 
kronik (Gall Anonim, Jan Długosz, Wincenty Kadłubek) św. Stanisław wyniósł z 
rodzinnego domu w Szczepanowie solidne podstawy wiary, potem ugruntowane 
studiami w Krakowie a następnie w Paryżu i być może w Liege w Belgi. Wykształ-
cony kapłan zostaje najpierw kanonikiem katedry wawelskiej a następnie biskupem 
diecezji krakowskiej. Troszczy się o parafie, placówki duszpasterskie, o rozwój 
zakonów, które były w tamtych czasach wielką siłą w krzewieniu i umacnianiu 
wiary. Zrobił wiele dla Kościoła w Polsce porządkując, lepiej organizując i umac-
niając jego strukturę. W tym dziele początkowo wspierał go król, Bolesław Śmiały 
ale niestety, wierność ewangelii, obrona zasad moralności i troska o lud doprowa-
dziły do ostrego starcia biskupa z królem. Przyczyny konfliktu nie są do końca zna-
ne. Pewnym jest, że biskup Stanisław popadł w niełaskę u króla i posądzony został 
nawet o zdradę króla. Jak podają kroniki, powodem miało być nieewangeliczne 
życie i rządzenie króla. Miał on uciskać swych poddanych, być wobec nich okrut-
ny, zaniedbywać państwo, notorycznie łamać prawa moralne. Gdy upominanie kró-
la nie przynosiło efektów, bp Stanisław, zgodnie z ówczesnymi metodami, rzucił 
na niego klątwę i wyłączył ze społeczności Kościoła. Ten, rozwścieczony upoko-
rzeniem, miał osobiście zgładzić mieczem niewygodnego biskupa, 11 kwietnia 
1079 roku, w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie, podczas gdy ten spra-
wował eucharystie. Ten niecny czyn wywołał wielkie oburzenie narodu, który sta-
nął po stronie biskupa i zmusił króla do opuszczenia kraju. Smutny tragiczny los 
króla, który umiera na obczyźnie w 1081 roku i uznanie dla niezachwianej postawy 
bp Stanisława szybko wzrastało w narodzie. W 17 września 1253 roku, w Asyżu, 
został on wniesiony na ołtarze, a rok później 8 maja, odbyła się w Krakowie uro-
czystość przeniesienia jego relikwii i ogłoszenia go świętym. Niech św. Stanisław 
biskup, patron Polski, patron na trudne czasy dla naszego kraju, przez swój przy-
kład wierności ewangelii i Chrystusowi, obudzi w nas poczucie ewangelicznej od-
powiedzialności za nas samych, za nasz naród, za naszą Ojczyznę.    
 o. Zdzisław Stanula CSsR  
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  EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIEDO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

G Ł O S  S E R CA    
T Y G O D N I K  L I T U R G I C Z N O  I N -

F O R M A C Y J N Y  P A R A F I I  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  
S E R C A                P A N A  J E Z U S A  W  B Ó B R -
C E                             III  NIEDZIE-

LA WIELKANOCNA  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus ukazał się znowu nad Morzem 
Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: 
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany 
Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, 
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego 
uczniów. Szymon Piotr powiedział do 
nich: ”Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: 
”Idziemy i my z tobą”. Wyszli więc i wsie-
dli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A 
gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brze-
gu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to 
był Jezus. A Jezus rzekł do nich: ”Dzieci, 
czy nie macie nic do jedzenia?”. Odpowie-
dzieli Mu: ”Nie”. On rzekł do nich: 
”Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a 
znajdziecie”. Zarzucili więc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Po-
wiedział więc do Piotra ów uczeń, którego 
Jezus miłował: ”To jest Pan!”. Szymon 
Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przyw-
dział na siebie wierzchnią szatę, był bo-
wiem prawie nagi, i rzucił się w morze. 
Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za 
sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie 
było daleko, tylko około dwustu łokci. A 
kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na 
ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz 
chleb. Rzekł do nich Jezus: ”Przynieście 
jeszcze ryb, któreście teraz ułowili”. Po-
szedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg 
sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięć-
dziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej 
ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich 
Jezus: ”Chodźcie, posilcie się!”. Żaden z 
uczniów nie odważył się zadać Mu pyta-
nia: ”Kto Ty jesteś?”, bo wiedzieli, że to-
jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i 
podał im, podobnie i rybę. To już trzeci 
raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwi-

li, gdy zmartwychwstał. To już trzeci raz, 
jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, 
gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śnia-
danie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: 
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie 
więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: 
„Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. 
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I 
powtórnie powiedział do niego: 
„Szymonie, synu Jana, czy miłujesz 
Mnie?” Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty 
wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: 
„Paś owce moje”. Powiedział mu po raz 
trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz 
Mnie?” Zasmucił się Piotr, że mu po raz 
trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I 
rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko 
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do 
niego Jezus: „Paś owce moje. Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młod-
szy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie 
chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wycią-
gniesz ręce swoje, a inny cię opasze i po-
prowadzi, dokąd nie chcesz”. To powie-
dział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwiel-
bi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do 
niego: „Pójdź za Mną!”   (J 21,1-19)  
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 BÓBRKA 

Poniedziałek                  6 maja 18.00 1. Śp. Helena 
2. Dziękczynno-błagalna w intencji 
Rodziny 

Wtorek                           7 maja  18.00 Śp. Helena  

Środa                              8 maja  18.00 Śp. Helena  

Czwartek                        9 maja 18.00 Śp. Helena  

Piątek                            10 maja  18.00 1. Śp. Helena 
2. O Boże błogosławieństwo dla    
Karola (15 urodziny) i Macieja            
(13 urodziny). 

 Sobota                          11 maja  18.00 1. Za Parafian 

2. Śp. Helena 

Niedziela                      12 maja  
 

8.30 Śp. Helena  

 12.30  O Boże błogosławieństwo dla         
Stanisława z okazji 50-tych urodzin i    
imienin  

ORELEC 

Środa                               8maja 19.00 1. Śp. Stanisław Dobrowolski, Stani-
sław Mamrowicz 
2. Śp. Antonina Podgórska – od    

Barbary Opalińskiej  

Piątek                           10  maja     19.00 Śp. Stanisław Dobrowolski  

Niedziela                     12 maja  
 

7.00 Śp. Ludwik, Maria, Edward i        
Zygmunt Koza 

11.00 1. Śp. Stanisław Zaniewicz 
2. O Boże błogosławieństwo dla    
Stanisławy Jakiel w 70-te urodziny  

SOLINA  

Wtorek                            7 maja 19.00 O zdrowie dla Artura  

Niedziela                      12 maja  
 

9.45 Śp. Józef Cioć – 14 rocznica śmierci 

-Krzysiu, twoje wypracowanie jest dobre, ale zupełnie takie  
samo jak wypracowanie Jurka. Co to znaczy? 
- To znaczy, że wypracowanie Jurka też jest dobre...  

Ogłoszenia Duszpasterskie –  III Niedziela Wielkanocna  5.05.2019 r. 
1. Jutro (poniedziałek) święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. Na Mszę św. na 

godz. 18.00 i próbę przed uroczystą I Komunią św. zapraszamy dzieci klasy III z 

Rodzicami. 

2. W środę przypada uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona 

Polski. Tego dnia modlimy się w intencji biskupa Stanisława Jamrozka. 

3. W piątek (10 maja) od godz. 9.00 odwiedziny chorych.   

4. W piątek zapraszamy na godz. 20.00  na wspólną modlitwę połączoną z adoracją 

Najświętszego Sakramentu – adoracja w kościele w Bóbrce! 

5. W sobotę o godz. 10.00 spotkanie ministrantów a o godz. 12.00 spotkanie scholi. 

6. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Dziękujemy za każdą 

ofiarę. 

                                                     Bóbrka                                                       

*W czwartek po Mszy św. spotkanie formacyjne Żywego Różańca. 
                      Orelec                                                                                                               

*W piątek o godz. 18.15 spotkanie formacyjne Żywego Różańca. 
Intencje różańcowe na maj: 

*Aby Kościół w Afryce był zaczynem jedności pomiędzy narodami a także zna-
kiem nadziei dla tego kontynentu. 
*O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
 Światu potrzeba ludzi o czystych i wrażliwych sercach, potrzeba uwagi 
w patrzeniu na świat wokół siebie, potrzeba serdecznego zajęcia się wszystkim, 
co wypełnia naszą codzienność, potrzeba wiary i miłości do Jezusa. Jeśli tacy 
będziemy, wtedy nasze życie będzie nabierało większego znaczenia, głębi i 
smaku. Wtedy będziemy świadkami Pana Jezusa a słowa „To jest Pan!” będą 
dla nas źródłem autentycznej radości i dumy. Tego wszystkim życzymy. 

„Żaden człowiek nie potrafi odebrać 
wolności drugiemu człowiekowi. Może 
człowieka upokorzyć, zamknąć do    
więzienia, do obozów koncentracyjnych. 
Jak długo człowiek ma świadomość    
Boga, jak długo Bóg jest z człowiekiem, 
nie potrafi godności człowiekowi     
odebrać żaden człowiek i żadna ludzka 
instytucja.”      
     Św. Jan Paweł II 


