
   KRÓLOWO ŚWIATA MÓDL SIĘ ZA NAMI   
 W święto Najświętszej Maryi Panny 11 października 1954 r. Ojciec Święty 
Pius XII podpisał encyklikę Ad Caeli Reginam (Do Niebios Królowej), którą usta-
nowił nowe święto - Maryi Królowej. Zgodnie z decyzją Papieża, wielkiego czci-
ciela Bogarodzicy (to on cztery lata wcześniej ogłosił dogmat o Wniebowzięciu 
NMP), przez następne lata 31 maja każdego roku cały Kościół czcił Maryję jako 
swoją Panią i Władczynię. W dniu tym we wszystkich świątyniach ponawiano akt 
poświęcenia się ludzkości Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. W wyniku zmian 
dokonanych po Vaticanum II święto zostało przeniesione na 22 sierpnia.  
 Ustanawiając święto Matki Bożej Królowej papież Pius XII podsumował 
wyznawaną przez wieki wiarę Kościoła, że Najświętszej Maryi Pannie przysługuje 
tytuł Królowej jako matce Jezusa Chrystusa - Króla Wszechświata. Jednak prawo 
Maryi do monarszej godności nie wynika wyłącznie z Jej boskiego macierzyństwa. 
W swej encyklice Ojciec Święty podkreślił, że królewski tytuł nosi Ona także ze 
względu na współudział w triumfie Syna nad złem. Piękną wizję roli Maryi w tym 
zwycięstwie znajdujemy w znanym fragmencie Apo-
kalipsy św. Jana, który opisu- je walkę Niebios ze smo-
kiem-szatanem. „Niewiasta obleczona w słońce a 
księżyc pod jej stopami i na głowie jej korona z 
gwiazd dwunastu”, to według teologów właśnie Bogaro-
dzica. Diadem – okrąg złożo- ny z dwunastu gwiazd, 
stał się zresztą w ikonografii katolickiej symbolem Ma-
ryi. Co więcej otrzymał on niejako Jej osobistą ak-
ceptację, skoro znalazł się na rewersie Cudownego Medalika, sakramentalium dane-
go ludzkości przez Maryję podczas objawienia św. Katarzynie Laboure w 1830 r.  
Drugim biblijnym argumentem potwierdzającym królewską godność Maryi są sło-
wa psalmisty, który w kontekście Mesjasza głosił: „Stanęła Królowa po prawicy 
Twojej w ubiorze złotym obleczona rozmaitością”. Należy podkreślić, że naukę o 
monarszej godności Najświętszej Maryi Panny Kościół głosił już w starożytności. 
Pius XII w swej encyklice z 1954 r. cytował św. Efrema, który w III w. „w zapale 
poetyckim” włożył w usta Maryi wypowiedź: „Niechaj mnie Niebo powstrzyma w 
objęciach, bom nad nie uczczona, bo nie Niebiosa były Ci Matką; aleś zrobił je 
swym tronem. O ileż szczytniejsza i czcigodniejsza Matka Króla od tronu jego”. 
Później prawdę tę potwierdzali wybitni teologowie, pisząc o Bogarodzicy jako Kró-
lowej i Pani. Zresztą samo imię Maryja, według Orygenesa, w języku syryjskim 
oznacza „pani”. Solidną podstawę nauce o królewskim majestacie Maryi dał sobór 
w Efezie (431 r.) definiując prawdy wiary o Jej boskim Synu – Jezusie Chrystusie. 
Jego orzeczenia potwierdzały prawowierność twierdzenia, iż Najświętsza Maryja 
Panna jest matką Boga. 
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  Jezus powiedział do swoich 
uczniów: "Przyszedłem ogień rzucić 
na ziemię i jakże pragnę, ażeby już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i ja-
kiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
Czy myślicie, że przyszedłem dać zie-
mi pokój? Nie, powiadam wam, lecz 
rozłam. Odtąd bowiem pięcioro bę-
dzie podzielonych w jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje 
przeciw trojgu; ojciec przeciw syno-
wi, a syn przeciw ojcu; matka prze-
ciw córce, a córka przeciw matce; 
teściowa przeciw synowej, a synowa 
przeciw teściowej". (Łk 12, 49-53) 
 Już wtedy, gdy Chrystus chodził 
po ziemi i nauczał, wywoływał kontro-
wersje i podziały między ludźmi. Jedni 
wierzyli w przyniesioną przez Niego 
Dobrą Nowinę o Zbawieniu i szli za 
Nim, inni nie tylko odrzucali Jezusową 
naukę, ale także starali się zniszczyć 
Jego samego. Wobec Chrystusa nie 
można być obojętnym. Trzeba się opo-
wiedzieć za Nim lub przeciw Niemu. 
Także ci, którzy deklarują obojętność, 
w istocie zajmują jasne stanowisko – 
nie idą za Jezusem. Podziały wywoła-
ne kwestiami wiary mają miejsce także 
w naszej Ojczyźnie, w różnych gru-
pach, środowiskach, nawet w rodzi-
nach. Czasami konflikty dotyczą naj-
prostszych spraw. Wystarczy, że ktoś 
w rodzinie dla korzyści materialnych 

postanawia zlekceważyć któreś przy-
kazanie, a inni nie chcą się na to zgo-
dzić. Wystarczy, że ktoś chce iść w 
niedzielę na Mszę Świętą, a ktoś inny 
w tym samym czasie woli robić zaku-
py lub opalać się nad rzeką. Podczas 
każdej Mszy Świętej prosimy Jezusa 
Chrystusa, aby dał nam dar pokoju. 
Śpiewamy „Baranku Boży, który gła-
dzisz grzechy świata, obdarz nas poko-
jem”. Kapłan modli się: „Wybaw nas, 
Panie, od zła wszelkiego i obdarz na-
sze czasy pokojem”. To nie Jezus 
wprowadza podziały między ludźmi. 
Prawdziwą przyczyną rozłamów jest 
brak wiary, brak miłości. Chrystus nie-
ustannie jest dawcą pokoju. Jednak 
sam powiedział: „Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak 
daje świat, Ja wam daję” (J 14,27). Nie 
wszyscy są gotowi, by ten Jego pokój 
przyjąć.                    ks. Artur Stopka  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  



 Poniedziałek   19 sierpnia 18.00 Śp. Józef Jeziorski  

Wtorek            20 sierpnia  18.00 Śp. Józef Jeziorski  

Środa               21 sierpnia 18.00 Śp. Józef Jeziorski  

Czwartek         22 sierpnia 18.00 1. Śp. Józef Jeziorski  
2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo w posłudze kapłańskiej i życiu 
osobistym dla ks. Mariusza i ks. Mariana 
3. Dziękczynna za posługę w parafii ks. 
Mariana i ks. Mariusza od Żywego Różań-
ca z Bóbrki 

Piątek              23 sierpnia 18.00 Śp. Józef Jeziorski  

Sobota             24 sierpnia   18.00 Śp. Józef Jeziorski  

21.00 O zdrowie dla Artura  

Niedziela       25 sierpnia  8.30 Śp. Stanisława Kusz – od Janiny Orłow-
skiej  

12.30 Śp. Józef Jeziorski  

Środa               21 sierpnia 19.00 Śp. Michał Podgórski 

Piątek              23 sierpnia 19.00 Śp. Antonina Podgórska – od Pracowni-
ków szkoły Podstawowej w Wojtkowej 

Niedziela       25 sierpnia   7.00 Śp. Maria, Ludwik, Edward i Zygmunt 
Koza  

11.00 Śp. Antonina Podgórska – od córki Iwony 
z mężem i dziećmi 

Niedziela       25 sierpnia  9.45 Śp. Jan, Katarzyna, Mieczysław i Franci-
szek Porębscy  

19.00 Za Parafian  

BÓBRKA 

SOLINA 

ORELEC 

 "Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! 
Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i 
rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia     
człowiekowi wymagania". (List do młodych całego świata, 1985 r.) 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XX Niedziela zwykła 18.08.2019 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają wspomnienia: we wtorek  św.   Ber-

narda, w środę św. Piusa X papieża,  w czwartek  NMP Królowej, w sobotę 

święto św. Bartłomieja apostoła. 

2. W czwartek 22 sierpnia na Mszy św. o godz. 18.00 podziękujemy w szcze-

gólny sposób za posługę w naszej parafii księżom Mariuszowi i Marianowi. 

3. Do naszej wspólnoty parafialnej i pallotyńskiej decyzją ks. prowincjała przy-

będzie ks. Jacek Koc SAC, który poprzednio pracował w pallotyńskiej wspólno-

cie w Kielcach na Karczówce. 

4. Do 24 sierpnia w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz do 25 sierpnia w Soli-

nie w niedziele o 19.00 są odprawiane dodatkowe Msze św. 

5. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św. 

6. Zachęcamy to nabywania cegiełek – daru serca na prace remontowo-

budowlane prowadzone przy kościołach.   

                                                      BÓBRKA 

*W środę Nowenna do Matki Bożej. 

          ORELEC 

*Podziękowanie za zorganizowanie i przeprowadzenie festynu. 

       Wszystkim gościom i parafianom życzymy               
pięknego słońca na niebie i Bożej miłości w sercu. 

Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce - chwali się pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.  
 
Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i  
nadziei na nocleg. 
- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się jeden 
z uczestników wycieczki. 
- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszczady...  

*********** 

„Kto raz w Bieszczady ruszył i serce swe zostawił,  
będzie wracał bo bez serca żyć się nie da” 

Z całego serca dziękujemy za każdy uśmiech, dobre słowo i modlitwę.  
Niech okazane dobro wraca do Was pomnożone. Niech dobry Bóg Wam błogosławi 
i udziela potrzebnych łask.        Ks. Mariusz i  ks. Marian 


