
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
IV. Kto może przyjąć chrzest? 

1246 "Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie 

ochrzczony". 

Chrzest dorosłych 

1247 Od początków Kościoła chrzest dorosłych jest praktykowany 

najczęściej tam, gdzie dopiero od niedawna głosi się Ewangelię. 

Katechumenat (przygotowanie do chrztu) zajmuje wówczas ważne miejsce. 

Jako wprowadzenie w wiarę i życie chrześcijańskie powinien uzdalniać do 

przyjęcia Bożego daru chrztu, bierzmowania i Eucharystii. 

1248 Formacja katechumenów, ma na celu umożliwienie im, w odpowiedzi 

na Bożą inicjatywę i w łączności ze wspólnotą eklezjalną, osiągnięcia 

dojrzałości w nawróceniu i wierze. Polega on "na kształtowaniu całego 

życia chrześcijańskiego... przez które uczniowie łączą się z Chrystusem, 

swoim Nauczycielem. Należy więc katechumenów odpowiednio 

wprowadzać w tajemnicę zbawienia i praktykę obyczajów ewangelicznych, 

a przez święte obrzędy, wtajemniczać ich w życie wiary, liturgii i miłości 

Ludu Bożego". 

Chrzest dzieci 

1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, 

również potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone 

z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do 

którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia 

jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie 

dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawialiby je 

bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. 

1251 Rodzice chrześcijańscy powinni uznać, że taka praktyka odpowiada 

także ich roli opiekunów życia, powierzonej im przez Boga. 

1252 Praktyka chrztu dzieci od niepamiętnych czasów należy do tradycji 

Kościoła; wyraźne jej świadectwa pochodzą z II wieku. Jest jednak bardzo 

możliwe, że od początku przepowiadania apostolskiego, gdy całe "domy" 

przyjmowały chrzest, chrzczono także dzieci. 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,  
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl; 
poczta@parafia-bobrka.pl 
Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego 

GŁOS SERCA 
TYGODNIK 

LITURGICZNO-
INFORMACYJNY 

Parafii pw. 
Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
w Bóbrce  

 

XXII Niedziela zwykła 
 22 sierpnia 

2022 ROKU 

Numer 313 

 Z niedzielnej Ewangelii – 22 Niedziela zwykła 

"...Jeśli cię kto zaprosi na ucztę  

nie zajmuj pierwszego miejsca..." (Łk 14,8) 

To nie na nasze czasy. Dzisiaj czas na reklamę... Pokazać, że masz więcej 

niż inni. Droższy piórnik. Droższe trampki. Droższą sukienkę. Droższy 

telewizor, samochód, mieszkanie. Wtedy jesteś coś wart. 

"...Jeśli cię kto zaprosi na ucztę  

nie zajmuj pierwszego miejsca..." 

To nie na nasze czasy. Dzisiaj czas na reklamę... Pokazać, żeś jest lepszy 

niż inni. Wyższe wykształcenie, lepsza praca, lepsze znajomości. A przede 

wszystkim zawsze masz rację. W każdej sprawie jest jedyna "słuszna 

racja": twoja. To ciebie trzeba pytać o problem walki z AIDS i wybory 

prezydenta, o trutkę na szczury i kolor skarpetek. 

"...Jeśli cię kto zaprosi na ucztę  

nie zajmuj pierwszego miejsca..." 

To nie na nasze czasy. Dzisiaj czas na reklamę. Ja, mnie, siebie, sobie. Ty 

byś zrobił to lepiej. Ty byś wcześniej wiedział. Ty byś potrafił. Ty byś im 

pokazał... 

...A tak naprawdę, to sobie chcesz udowodnić... Tak naprawdę, to czujesz 

się gorszy niż inni. Tak naprawdę, to im w głębi serca zazdrościsz... 

myślisz, że im się udało, a tobie nie. Tak naprawdę... 

Dlatego zawsze siadasz na pierwszym miejscu. Może cię wreszcie 

zauważą? 

"...Kto się wywyższa, będzie poniżony..." 

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

http://www.parafia-bobrka.pl/


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

29.08 

18.00 

 

1. Śp. Cierpiący w czyśćcu 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 

30.08 

18.00 Śp. Jerzy Czerwski 

Środa 31.08 18.00 1. Śp. Cierpiący w czyśćcu 

2. Śp. Halina Sawinda – od Anny i Witolda z 

Olszanicy 

Czwartek 

1.09 

8.15 

18.00 

Msza św. na rozpoczęcie Roku szkolnego 

1. Śp. Bronisław Wojtanowski 

2. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Piątek 2.09 18.00 Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Sobota 3.09 18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Stanisław Mysiów – od swatów Stanisławy i 

Jana Zaniewicz- Choma 

Niedziela 

4.09 

8.30 

12.30  

Śp. Bronisław Kozdrowski 

Śp. Bronisław i Zofia Podkaliccy 
ORELEC 

Środa 31.08 19.00 Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Piątek 2.09 19.00 Śp. Józef Świerczek – od Żony i Syna 

Sobota 3.09 15.00 Msza św. „ślubna” 

Niedziela 

4.09 

7.00 

 

11.00 

1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Za Parafian 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety i 

Piotra z okazji 40 rocznicy ślubu – intencja od 

dzieci 
SOLINA 

Niedziela 

4.09 

9.45 

 

Śp. Rozalia, Wiesław, Rafał Olczyk 

 

HUMOR 
- Słyszałam - mówi sąsiadka - że pani małżonek złamał sobie nogę. Jak to się 

stało? 

- Bardzo głupio. Właśnie robiłam zrazy, więc mój mąż poszedł do piwnicy po 

ziemniaki. Jak zwykle nie wziął ze sobą latarki, poślizgnął się na schodach i 

spadł w dół. 

- To straszne! I co pani zrobiła w takiej sytuacji?! 

- Makaron. 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXII Niedziela zwykła 28.08.2022 r.  

1. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy: w poniedziałek męczeństwo św. 

Jana Chrzciciela a w sobotę św. Grzegorza Wielkiego papieża. 

2. W tym tygodniu przypadają: 

- I czwartek miesiąca - o godz. 17.30 w Bóbrce adoracja Najświętszego 

Sakramentu z  modlitwą o powołania; 

- I piątek – od 9.00 odwiedziny chorych; w Bóbrce o 17.30 a w Orelcu o 

19.00 półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością 

spowiedzi a następnie Msza św.; 

- I sobota miesiąca - o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a następnie 

Msza św. z rozważaniem tajemnicy Różańca. 

3. W środę przed Mszą św. w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

4. W czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msza św. w Bóbrce o godz. 

8.15. Zachęcamy uczniów do przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Do 

spowiedzi w naszej parafii można przystąpić codziennie przed Mszą św. 

5.  W piątek nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Bóbrce o godz. 

20.00. 

6. Za tydzień w naszej parafii kazania będzie mówił ks. Sylwester Fiećko 

SAC z Sekretariatu Misyjnego Warszawskiej Prowincji Pallotynów. 

7. Dzisiaj tj. 28 sierpnia ostatni raz w tym roku będzie odprawiona Msza św. 

o godz. 19.00 w Solinie. 

8. Prosimy o godny, stosowny do świętości miejsca strój na Mszy św. 

9. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w na 

pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w 

zabytkowym kościele w Orelcu. 

10.                                                            Orelec      

O wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza proszę Rodziny   panów: 

Dariusza Nawrockiego, Waldemara Nawrockiego, Leszka Dobrowolskiego 

i Ryszarda Dobrowolskiego.       

    

  Niebo zaczyna się na ziemi. Tam, gdzie ludzie stają się 

przyjaciółmi, a dobroć jest przekazywana.                       Phil Bosmans      

 


