
MODLITWA ZA OJCZYZNĘ 

za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie! 

Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej odrodzonej 

Ojczyźnie. Tyle już mamy dowodów Twego przemożnego 

wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia. Wdzięczni za Twoją 

pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła mocny 

fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, 

zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech 

Twój patronat otwiera nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam 

udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny, gdzie On jeden króluje. 

Święty Andrzeju, Patronie trudnych czasów! 

Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się 

Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń 

osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, 

byśmy z rozwagą i ewangeliczną roztropnością umieli dostrzegać i 

oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. 

Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności wobec zła, 

które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo 

ponosimy porażki. 

Modlitwa za Ojczyznę (Ks. Piotra Skargi) 

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie 

wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, 

błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła 

Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku 

braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, 

swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, 

by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie 

zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
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zwykła  
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Numer 219 

  Z niedzielnej Ewangelii  32 niedziela zwykła 

 „Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły "...z sobą oliwy..." (Mt 25,3) 

 Na pewno pójdziesz do nieba. Pokażesz Piotrowi świadectwo chrztu i 

drzwi raju staną otworem. Zresztą, powołasz się jeszcze na znajomego 

księdza, z którym grywałeś w karty i na Ojca Świętego, którego widziałeś 

w telewizji. I ministrantem byłeś. I w Częstochowie... 

 "...Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy..."  

 Na pewno pójdziesz do nieba... Przecież kiedyś było to dla ciebie ważne. 

Pamiętasz. Lubiłeś kościół. Myślałeś nawet, czy by na księdza... Ułożyło 

się inaczej. Ale masz 9 pierwszych piątków, 100 lat odpustu, kolorowe 

błogosławieństwo z Rzymu i jakąś nowennę. No i chcesz być w niebie... 

 "...Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy..."  

 Miałeś kiedyś piękne pragnienia. Nie zauważyłeś tylko, że pokryła je 

gruba warstwa kurzu. Że żyjesz inaczej... Masz piękną lampę. Nie 

zauważyłeś tylko, że już dawno zabrakło oliwy. Nie była potrzebna. 

Mieszkałeś w innym pokoju... 

...Może i pójdziesz do nieba. Ale trzeba zapalić lampę na nowo. I 

pilnować, by znów nie zgasła. Przecież możesz usłyszeć gorzkie słowa: 

"Zaprawdę, nie znam was". Świadectwo chrztu nie pomoże... 

"...Czuwajcie wiec, bo nie znacie dnia ani godziny...".  

Bogumiła Szewczyk  
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

9.11 

16..00 1. Śp. Marzanna Klimek – od uczestników 

pogrzebu 

2. Za cierpiących w czyśćcu  

Wtorek 10.10 16.00 1. Śp. Maria – rocznica śmierci 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Środa 11.11 16.00 Śp. Zofia Nawrocka – od Grażyny Szymańskiej-

Wapińskiej 

Czwartek 

12.11 

16.00 1. Wypominkowa 

2. Śp. Katarzyna Dacko – od Stanisława i Anny 

Tkacz 

Piątek 13.11 16.00 Śp. Maria Wojtanowska – od rodziny Górskich i 

Steców z Gorlic 

Sobota 14.11 16.00 1. Śp. Zofia Nawrocka – od Małgorzaty i 

Czesława Miśko 

2. Wypominkowa 

Niedziela 

15.11 

8.30 

12.30  

Śp. Tadeusz Owoc – od uczestników pogrzebu 

Śp. Katarzyna Dacko – od Urzędu Gminy Solina 

ORELEC 

Środa 

11.11 

17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka 

Mazgaja 

Piątek 

13.11 

17.30 O Boże błogosławieństwo dla Daniela Chlebickiego w 

18 urodziny 

Niedziela 

15.11 

7.00 

11.00 

Śp. Maria Wojtanowska – od córki Danuty z rodziną 

Śp. Augustyna i Zenon Słotwińscy 

SOLINA 

Wtorek 10.11 17.30 Śp. Tadeusz Pawłowski – od uczestników 

pogrzebu   

Niedziela 15.11 9.45 Za Parafian 
HUMOR 

Po chrzcinach braciszka, przez całą drogę z kościoła do domu, mały Jasio 

płakał na tylnym siedzeniu samochodu. 

Ojciec trzy razy pytał go co sie stało, ale malec tylko płakał. 

Wreszcie Jasio odpowiedział: 

- Bo ksiądz w kościele powiedział, że chciałby, abyśmy wychowywali się 

w katolickich domach... ale ja chcę zostać z wami! 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXII Niedziela zwykła 8.11.2020 r. 

1. W poniedziałek święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, we wtorek 

wspomnienie św. Leona Wielkiego, środę wspomnienie św. Marcina, w 

czwartek św. Jozafata, w piątek wspomnienie obowiązkowe świętych 

Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych polskich 

męczenników. 

2. W środę przypada rocznica odzyskania niepodległości. 

3. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w 

Bóbrce. Modlimy się za Ojczyznę. Zapraszamy. 

4. Zgodnie ze wskazaniami księdza Arcybiskupa Adama Szala: 

przypominamy o limitach osób w kościołach, chorych będziemy 

odwiedzać na wyraźną prośbę w umówionym terminie (prosimy o 

ewentualny kontakt), przypominamy o dyspensie od niedzielnej Mszy św. 

ale jednocześnie pamiętajmy o niezastąpionej niczym potrzebie modlitwy 

i sakramentów w życiu chrześcijanina.  

5. Przez cały miesiąc można uzyskać odpust dla zmarłych. 

6.                                           Bóbrka, Solina 

Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła 

o dokonanie wpłaty. 

 

 


