
WSPOMOŻYCIELKO WIERNYCH MÓDL SIĘ ZA NAMI 
 Zwyczajna dziewczyna z małego miasteczka położonego na 
peryferiach antycznego świata, która stała się Matką Boga, od wieków 
intrygowała teologów i wiernych. Stała się postacią łączącą w sobie 
kilka pozornych sprzeczności: w centrum tajemnicy zbawienia, choć 
sama była cicha i skromna. Gdy czyniła jakieś gesty lub wypowiadała 
określone słowa, niosły one ze sobą niezwykły ładunek akceptacji wobec ludzi (jak 
w czasie radosnego spotkania ze swoją krewną Elżbietą). Stanowiły radosną i pozy-
tywną w swoim przesłaniu pieśń wychwalającą Boga, jak w czasie hymnu Magnifi-
cat. Gdy milczała przeniknięta bólem, była jakże bliska wszystkim matkom, cór-
kom, żonom, narzeczonym lub kobietom samotnym znajdującym się na życiowych 
zakrętach. Teologia zwróciła więc uwagę, że jednym z być może najważniejszych 
przymiotów i charyzmatów Bogurodzicy jest niepowtarzalna empatia, cierpliwość i 
łagodność, pozwalająca nazwać Ją wspomożycielką człowieka. Określenie Matki 
Bożej jako wspomożycielki wiernych po raz pierwszy pojawiło się w kręgu bli-
skowschodnim. Przypuszcza się, że jego bezpośrednim autorem był żyjący w IV w. 
diakon i mnich św. Efrem Syryjczyk. Pisał on, iż Matka Boża wspomaga każdego 
grzesznika pragnącego nawrócenia. Św. Grzegorz z Nazjanzu nauczał, że Boguro-
dzica może pomóc każdemu w jego troskach, a Jej orędownictwo w niebie ma nieo-
graniczoną moc. Kult Matki Bożej wspomożycielki szybko jednak stał się uniwer-
salnym zjawiskiem w Kościele Wschodu i Zachodu. W tradycji łacińskiej o wspo-
możenie ze strony Matki Chrystusa zwracano się w czasach kataklizmów, epidemii 
i wojen. W miastach wznoszono kolumny i figury z inskrypcjami „Maryjo, pomagaj 
nam!”. Po zwycięstwie nad Turkami w bitwie pod Lepanto w 1571 roku papież 
Pius V włączył do Litanii loretańskiej wezwanie: „Wspomożycielko wiernych” 
                 Łu-
kasz Kobeszko  

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 

Zamartwianie się      
nie zabierze              
jutrzejszych              
problemów                 
ale zabierze              

dzisiejszy spokój 

******* 

-Jak tam pani dzieci? 
-Córka wyszła za mąż, dobrze nawet     
trafiła. Chłop pomaga jej sprzątać, myje 
okna. Obiad nawet gotuje. Jest szczęśliwa. 
No ale syn źle trafił. Zołza jedna karze mu 
sprzątać, myć okna i  nawet obiad gotować. 
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 Po wyjściu Judasza z wieczerni-
ka Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy 
został teraz uwielbiony, a w Nim zo-
stał Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został 
w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go 
także w sobie samym, i zaraz Go 
uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko - jestem 
z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - 
jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz 
wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść 
nie możecie. Daję wam przykazanie 
nowe, abyście się wzajemnie miłowali, 
tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i 
wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami moi-
mi, jeśli będziecie się wzajemnie miło-
wali”.  (J 13, 31-33a. 34-35) 
 Odczytaliśmy je dziś jeszcze raz 
z kart Ewangelii: Daję wam przykaza-
nie nowe, abyście się wzajemnie miło-
wali tak, jak Ja was umiłowałem. Nie 
może być mowy o niebie nowym i zie-
mi nowej, jeśli zasady naszego życia 
pozostaną stare: „oko za oko, ząb za 
ząb”; lub: „bliźniego będziesz miłował, 
a nieprzyjaciela swego będziesz nie-
nawidził”. Rozmywamy kontury moral-
nych wymagań, przestajemy zło nazy-
wać po imieniu, w wielu obszarach 
życia zanika poczucie grzechu. Coraz 
mniej zawieranych małżeństw, miłość 
zamienia się w seks bez zobowiązań, 
niechciane dzieci przeżywają tragedie, 
a społeczeństwo wymiera. Najgorsza 

zasada to ta, która własny interes sta-
wia jako sprawę naczelną bez ogląda-
nia się na oceny moralne, bez wnika-
nia, gdzie kończy się dobro, a zaczyna 
zło. Póki nie zaczniemy jako ludzkość, 
jako społeczeństwo, jako sąsiedzi, 
jako rodziny, jako osoby starać się 
postępować wedle przykazania nowe-
go, póty nie zaznamy spokoju, a 
wszelkie cywilizacyjne udogodnienia 
będą się obracały przeciwko nam. Do-
póki nie uznamy, że podstawową nor-
mą i zasadą wszystkich wzajemnych 
osobistych i społecznych odniesień 
jest Jezus i Jego Ewangelia, dopóty 
świat będzie nieludzki. Warto, nie 
oglądając się na nic, Ewangelię Jezusa 
uczynić i osobistym, i społecznym ko-
deksem życia. Warto – na dziś i na 
całą wieczność. Dla chrześcijanina jest 
to bezwzględna powinność.       

  ks. Tomasza Horaka 
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 Poniedziałek        20 maja 18.00 1. Śp. Helena 
2. Śp. Zofia Jagielnik 
3. O zdrowie dla Artura 

Wtorek                 21 maja  18.00 1. Śp. Helena 
2. Śp. Zofia Papież 

Środa                    22 maja 18.00 Śp. Helena  

Czwartek              23 maja 
 

18.00 1. Śp. Helena 
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo dla Rodzin Nosalów, Kul-
pów i Pawlosów 

Piątek                   24 maja  18.00 Śp. Helena  

Sobota                  25 maja  18.00 1. Śp. Janina i Genowefa 
2. Śp. Helena 

Niedziela            26 maja 
 

8.30 1. Śp. Helena 
2. Za Parafian  

12.30 O Boże błogosławieństwo dla Dzieci 

przystępujących do I Komunii św. i ich 

Rodzin  

Środa                   22 maja 19.00 Dziękczynna za Bożą opiekę i Rodzinę z 

okazji 54 lat małżeństwa  

Piątek                  24 maja 19.00 Śp. Antonina Podgórska – od Rodzin 
Owsianiak i Mołczan  

Niedziela            26 maja  7.00 Śp. Antoni Iwanicki  

11.00 O Boże błogosławieństwo dla pani Marii 
w 85-te i dla Oli w 15-te urodziny 

Wtorek               21 maja        19.00 Śp. Franciszek Pększyc  

Niedziela           26 maja 9.45 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo dla Rodziców Stanisławę i 
Zbigniewa oraz Genowefę i Janusza – od 
Agnieszki i Łukasza 

BÓBRKA 

SOLINA 

ORELEC 

Ogłoszenia Duszpasterskie –  V Niedziela Wielkanocna  19.05.2019 r. 
1. W poniedziałek modlimy się w intencji ks. bp. Stanisława Jamrozka w dniu 

rocznicy jego święceń biskupich. 

2. We wtorek modlimy się w intencji ks. abp. Adama Szala w dniu rocznicy  

jego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. 

3.  W piątek wspomnienie NMP Wspomożycieli Wiernych. 

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

adoracją Najświętszego Sakramentu. 

5. W sobotę o godz. 10.00 spowiedź dla Dzieci przygotowujących się do                

I Komunii św. oraz ich Rodzin. Po spowiedzi ok. godz. 10.30 próba generalna 

ceremonii na którą zapraszamy także scholę. 

6. Za tydzień o godz. 12.30 Dzieci z klasy 3 po raz pierwszy przyjmą Komunię św. 

7. Zapraszamy do uczestniczenia w nabożeństwach majowych – po Mszy św. 

Szczególnie zapraszam dzieci i młodzież. 

                                                        Bóbrka                                                                       

*Dzisiaj radni parafialni odwiedzą Rodziny zbierając ofiary na pracę Pana Or-

ganisty – sugerowana ofiara to 30 zł i ewentualnie (ratę 150 zł lub dowolną) na 

spłatę należności za prace w prezbiterium. Dziękuję za każdą złożoną ofiarę i 

pomoc                             

      Orelec                                                                            

*Dziękuję za wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza                                    

ZAPOWIEDZI: Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Justy-

na Warchoł panna z naszej parafii i Bartłomiej Bielecki kawaler z parafii św. 

Michała Archanioła w Miączynie. Zapowiedź II 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgło-

szenie się do kancelarii parafialnej. 

Uczmy się stale stawiać na pierwszym miejscu wielkość powołania 
chrześcijańskiego w konkretnych realiach naszego życia. 

„Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego    
oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję   

związania się całkowicie „na dobre i na złe”.                                          
Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi”                    

        św.  Jan Paweł II 


