Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna
spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca
Świętego) wiernym, którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu,
uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby
określone przez tę Penitencjarię Apostolską. (…)
1.
Udziela się odpustu zupełnego wszystkim, którzy przez co najmniej pół
godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym
dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie. (…)
Ci, którzy na wzór Świętego Józefa spełnią uczynek miłosierdzia względem
ciała lub względem duszy, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.
2.
W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem
Świętej Rodziny. (…) Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy
odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.
3.
Udziela się odpustu zupełnego każdemu, kto powierzać będzie
codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu
wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach
wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz
aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna. (…)
4.
Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Litanię
do Świętego Józefa w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od
zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią
prześladowania wszelkiego rodzaju. (…)
Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią
dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego
Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1
maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego
miesiąca i w każdą środę.
Rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w
podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z
usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w
duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie
możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich
przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i
Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności
własnego życia.
Penitencjaria Apostolska prosi, aby kapłani (…) ofiarnie i wielkoduszni
sprawowali sakrament pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl
Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego
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Z Ewangelii - 3 Niedziela Zwykła
“...Ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć.
Byli bowiem rybakami...” (Mk 1,16)
Czasem myślisz, że Bóg do ciebie nie trafi... Bo nie masz czasu na
medytacje. Nie bywasz na rekolekcjach zamkniętych. Bo nie masz czasu
na spotkania przy kościele. Nie masz znajomych księży... Nie masz czasu
na książki religijne. Masz dwie prace i trójkę dzieci...
“...Ujrzał Szymona i Andrzeja jak zarzucali sieć...”
Czasem myślisz, że Bóg do ciebie nie trafi... Bo nie masz głowy do
teologii. Bo nawet w gazetach religijnych większość dla ciebie za trudna.
Bo nie umiesz się pięknie modlić, a tym bardziej dyskutować o Bogu...
“...Ujrzał Szymona i Andrzeja jak zarzucali sieć...”
Czasem myślisz, że Bóg do ciebie nie trafi... Bo nie jesteś ani biskupem.
Bo nic wielkiego nie robiłeś i nie zrobisz, ot, starasz się żyć dobrze...
Kąpiąc dziecko dziękujesz Bogu, że zdrowe. Szykujesz śniadanie przy
Godzinkach. I za Papieża Anioł Pański, bo prosił. Sąsiadce kupisz chleb...
“...Ujrzał Szymona i Andrzeja jak zarzucali sieć...”
Nie umiesz się modlić i nic nie robisz... Tylko przy Żłóbku dziwujesz się,
że taki mały, a już Bóg. Tylko gdy coś boli, wiesz że Jego na krzyżu
bardziej bolało. Tylko do spowiedzi idziesz razem z dziećmi, bo w
nerwach coś się powie... Więc czasem myślisz, że Bóg do ciebie nie trafi.
Gdzie by tam do ciebie... A On Szymona zobaczył przy pracy, jak
zarzucał sieci. Bo wystarczy dobrze pracować, żeby Bóg zatrzymał się
przy tobie.
“...Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną...”
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
1. Śp. Marzanna Klimek – od Wandy i Eugeniusza
Orłowskich
2. Śp. Kazimierz Trzciański – od Agaty i Mariusza
Kaliniewiczów
1. Śp. Jan Zglenicki – od wnuczki Kasi z rodziną
2. Śp. Janina Śnieżek – od Weroniki i Wacława
Dobrowolskich
1.O
Boże
błogosławieństwo
dla
rodziny
Kaliniewiczów
2. O uzdrowienie i uwolnienie dla Gabrieli
1. O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Doleckich
2. Śp. Robert Myrta – od Żywego Różańca z Bóbrki
O zdrowie dla Artura i Eweliny
1. Śp. Janina Śnieżek – od pielęgniarek z oddziału
rehabilitacyjnego
2. Śp. Kazimierz Trzciański – od Marzeny i
Krzysztofa Dobrowolskich
Śp. Dorota Kusz – od Stanisławy i Władysława
Kusz
Dziękczynna z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla
Feliksa
ORELEC
1.O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Michała i jego Rodziców
2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla córki
Heleny Adamiak
O zdrowie dla Józefa
Śp. Zofia Nawrocka – od Pracowników oddziału
wewnętrznego SPZOZ Lesko
Śp. Janina Śnieżek – od Róży Żywego Różańca pw.
Św. Jana Pawła II
SOLINA
Śp. Robert Myrta – od żony Renaty z synem
Robertem

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela zwykła 24.01.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek święto
Nawrócenia św. Pawła Apostoła, we wtorek wspomnienie św.
Tymoteusza i Tytusa a w czwartek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
2. We wtorek na Mszę św. i spotkanie zapraszam do kościoła w Bóbrce
kandydatów do bierzmowania z klasy 8.
3. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce z modlitwą w intencji Ojczyzny.
Pan pobudza nas, byśmy zrozumieli, że nawrócenie,
jakiego od nas żąda, żadną miarą nie jest cofaniem się, jak
to się stało na skutek grzechów. Przeciwnie, nawrócenie
jest wprowadzeniem na właściwą drogę i postępem ku
prawdziwej wolności i radości.
bł. Paweł VI

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET (fragmenty)
Udziela się daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na
cześć Świętego Józefa.
Dziś upływa 150 lat, od Błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i
bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez
wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.
Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna
Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, że (…) do 8 grudnia
2021, dnia rocznicy ogłoszenia owego Dekretu oraz dnia poświęconego
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i Oblubienicy najczystszego Józefa,
będzie obchodzony specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni
będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary.
A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą
Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać
pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny
świat(…).
Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych
Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego
Józefa poprzez niniejszy Dekret, wydany zgodnie z wolą Jego Świątobliwości
Papieża Franciszka.

