KTO KRZYŻ ODGADNIE TEN NIE UPADNIE...

Ojcowie Kościoła podkreślali, że krzyż jest symbolem, w którym streszczają
się najistotniejsze prawdy wiary chrześcijańskiej: ukazuje głębszą rzeczywistość i
uobecnienia zbawienia, które stał się narzędziem. Św. Ambroży wzywa: adorujmy
Chrystusa, naszego Króla, który zawisł na drzewie, a nie samo drzewo. Krzyż jest
nazywany drzewem życia, które przynosi wybawienie w odróżnieniu od drzewa
rajskiego, które zapoczątkowało grzech. Św. Jan Damasceński pisze: Krzyż Pana
naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, zwyciężył śmierć, zgładził
grzech praojca, pokonał piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do
wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga,
uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami. Ojcowie Kościoła mówili o kosmicznym
znaczeniu krzyża, którego ramiona obejmują wszystkie czasy i narody, a pionowa
belka łączy niebo i ziemię. Całe życie chrześcijańskie powinno być wpisane w
krzyż, powinno być umieraniem dla grzechu, aby żyć tylko dla Boga. Św. Paweł
pisze: świat ma być ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata (Ga 6, 14), a sam Chrystus wzywa: kto chce pójść za Mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie
swój krzyż i naśladuje Mnie (Mt 16,24). Krzyż przypomina, że śmierć i cierpienie
nie są ostatecznym wymiarem ludzkiego życia, gdyż drugą stroną jest chwała
zmartwychwstania. Niemiecki teolog Romano Guardini, napisał: Czyniąc znak
krzyża, czyń go starannie. Nie taki zniekształcony, pośpieszny, który nie wiadomo,
co oznacza. Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od czoła od piersi, od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego ogarnia. Staraj się skupić
wszystkie swoje myśli i zawrzyj całą siłę swojego uczucia w tym geście.

Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie
się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować
krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie
krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy
rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że
krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych,
szpitali. Niech on tam pozostanie!
Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej
godności i narodowej tożsamości, o tym, kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze
korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga
do człowieka, która w krzyżu znalazła swój
najgłębszy wyraz.
św. Jan Paweł II
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 WYŁĄCZNIEDO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

NR 136

GŁOS SERCA

TYGODNIK LITURGICZNO INFORMACYJNY PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA
PANA JEZUSA W BÓBRCE
V NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

7.04.2019

SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus udał się na Górę Oliwną,
ale o brzasku zjawił się znów w świątyni.
Cały lud schodził się do Niego, a On
usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w
Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do
Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę
kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam
takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby
mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A
kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest
bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią
kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy
jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich.
Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na
środku. Wówczas Jezus podniósłszy się
rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są?
Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła:
Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja
ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili
już nie grzesz.
(J
8,1-11)
Została sama niewiasta. Wczujmy
się teraz w jej sytuację. Ona wyobraża
nas. Jak my się czujemy, kiedy wyjdą na
jaw nasze grzechy? Może jeszcze nie
wyszły, ale przeżyliśmy już nieraz taką
chwilę zawstydzenia. Nie chcielibyśmy
tego już przeżywać drugi raz. Pomyśl
teraz... Zamknij oczy i przypomnij sobie
to, czego się najwięcej wstydzisz, o
czym nikt nie wie. Może to wyznałeś na

spowiedzi, ale może wyznałeś to tak, że
nie bardzo wiadomo było, o co chodzi,
tak ogólnikowo. I wyobraź sobie, że to,
co głęboko chowasz jako tajemnicę, o
czym nikt nie wie, o czym nie śmałbyś
nikomu powiedzieć, że to nagle znajduje się na ekranie telewizyjnym. Zobaczysz siebie z tym czynem, którego się
wstydzisz, a wokół będą stali ludzie,
każdy z nich będzie pokazywał na ciebie palcem. Kto z nas chciałby się znaleźć w takiej sytuacji? Przed nami wystraszona niewiasta, która ze zdumieniem stwierdza: ,,Panie, nikt mnie nie
potępił'', ale jeszcze ciągle z lękiem
oczekuje, co teraz usłyszy. Przecież On
wszystko wie! I oto słyszy słowa, których się nie spodziewała. Słowa, które
brzmią jak najwspanialsza muzyka: ,,I
Ja ciebie nie potępiam. - Idź i nie grzesz
więcej''. Idź w pokoju.
Sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki

BÓBRKA
1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka;
3. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Anny w 23 urodziny

Poniedziałek

8 kwietnia

18.00

Wtorek

9 kwietnia

18.00

1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka
3. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego dla Katarzyny

Środa

10 kwietnia

18.00

1. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Beaty w 50 - te urodziny
2. Śp. Agnieszka ( poza parafią)
3. Śp. Tadeusz Brańka ( poza parafią )

Czwartek

11 kwietnia

18.00

1. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka (poza parafią)
3. O zdrowie dla Artura (poza parafią)

Piątek

12 kwietnia

18.00

Sobota

13 kwietnia

18.00

1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Eugenia Orłowska – 40 rocznica
śmierci
1. Śp. Agnieszka
2. Śp. Tadeusz Brańka
3. Za Parafian

14 kwietnia

8.30

1. Śp. Anastazja i Michał
2. Śp. Tadeusz Brańka

12.30

Śp. Agnieszka

Niedziela

Środa

10 kwietnia

19.00

ORELEC
Śp. Teresa Krakowska

Piątek

12 kwietnia

19.00

Śp. Ryszard Nawrocki

7.00

Śp. Adolf, Kazimiera, Józef

11.00

Śp. Edmund Dobrowolski

Niedziela

14 kwietnia

Piątek

12 kwietnia

19.00

SOLINA
Śp. Tadeusz Brańka

Niedziela

14 kwietnia

9.45

Śp. Henryk Roniek, Wanda Łubczyk

Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu 7.04.2019 r.
1. Księdzu Krzysztofowi serdecznie dziękujemy w imieniu uczestników rekolekcji
za nauki rekolekcyjne i wspólną z nami modlitwę. Życzymy owocnej pracy w Seminarium w Ołtarzewie dla Kościoła oraz osobistych sukcesów.
2. W dni powszednie Msze św. w Bóbrce są odprawiane w kaplicy domowej, (w
piątek w kościele).
3. Droga Krzyżowa w piątek w Bóbrce o 18.00 a w Orelcu i Solinie o 19.00.
4. W sobotę jest spowiedź w Wołkowyi, dlatego Msza św. w Bóbrce będzie odprawiona w domowej kaplicy o godz. 8.00.
5. W tym tygodniu nie ma spotkania dla ministrantów ani dla scholi oraz dla kandydatów do bierzmowania. Zamiast spotkania formacyjnego proszę uczestniczyć w
nabożeństwie Drogi Krzyżowej w Niedzielę Palmową.
6. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświecenie palm na każdej Mszy
św. a procesyjne wejście z palmami spod krzyża misyjnego na Mszach św, o godz.
11.00 i 12.30. Tego dnia zapraszamy na Drogę Krzyżową z Orelca do Bóbrki – początek w kościele w Orelcu o godz. 15.00. Autobus zabierze chętnych do Orelca
o 14.30 z Soliny przy kościele i o 14.40 z parkingu w Bóbrce.
7. Są jeszcze do nabycia baranki paschalne i paschaliki.
8. Wszystkich uczestników pielgrzymki parafialnej prosimy podanie to nr pesel i
telefon. Szczegółowe informacje w zakrystii i na parafialnej stronie internetowej.
Bóbrka
*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
*Na prace w prezbiterium złożono w minionym tygodniu 4500 zł. Bóg zapłać.
Ołtarz Adoracji (Ciemnica) i Grób Pański przygotują Radni Parafialni.
Orelec
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z gazetkami.
*Osoby, które mogą pomóc w uporządkowaniu placu przy „starym” i nowym kościele proszę o przybycie z narzędziami (nawet z piłą spalinową) we wtorek na
godz. 16.00.
Solina
*Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
Intencje różańcowe na kwiecień
*Za lekarzy i wszystkich niosących pomoc, przebywających na terenach
wojennych, którzy narażają własne życie, by ocalić innych.
*O umiejętność pełnienia uczynków miłosierdzia płynącą z przeżycia Wielkanocy.

