Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
44 Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc
od Boga i zdążając do Boga, człowiek tylko wtedy żyje życiem w pełni
ludzkim, gdy w sposób wolny przeżywa swoją więź z Bogiem.
45 Człowiek został stworzony do życia w komunii z Bogiem, w którym
znajduje swoje szczęście. "Gdy przylgnę do Ciebie całym sobą, skończy
się wszelki ból i wszelki trud. Moje życie będzie życiem prawdziwym, całe
napełnione Tobą" .
46 Gdy człowiek słucha orędzia stworzeń i głosu swego sumienia, może
osiągnąć pewność co do istnienia Boga, Przyczyny i Celu wszystkiego.
47 Kościół naucza, że jedynego i prawdziwego Boga, naszego Stwórcę i
Pana, można poznać w sposób pewny przez Jego dzieła, za pomocą
naturalnego światła rozumu.
48 Możemy rzeczywiście określać Boga, opierając się na różnorodnych
doskonałościach stworzeń, podobnych do Boga nieskończenie
doskonałego, nawet jeśli nasz ograniczony język nie wyczerpuje Jego
tajemnicy.
49 "Stworzenie bez Stwórcy ginie". Dlatego wierzący czują się
przynaglani przez miłość Chrystusa, by nieść światło Boga żywego tym,
którzy Go nie znają lub odrzucają.
----------------------------------------------------------------------------------------Babcia z dziadkiem trafili do raju. Piękna pogoda, anioły śpiewają,
słoneczko świeci.
- Sama widzisz - mówi dziadek do babci - gdyby nie ten twój jogging co
ranek, już dawno byśmy tutaj byli.

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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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Ewangelia ukazuje Boga zasiadającego z człowiekiem do stołu w postaci
Bożego Syna, który stał się ciałem i zamieszkał między ludźmi. Scena miała
miejsce w Betanii, w domu Marty, gdzie goszczono Jezusa z troską bardzo
podobną do tej, jaką Abraham okazał swoim gościom. Jak on, Marta
pospiesznie przygotowuje wystawny obiad; lecz siostra nie podziela jej
krzątania, naśladuje raczej troskę Abrahama, by rozmawiać z Bogiem, korzysta
z odwiedzin Mistrza, siada u Jego stóp i słucha Go. W rzeczywistości, chociaż
zamiary Marty były najlepsze, a jej krzątanina wyrazem miłości, istnieje lepszy
sposób przyjęcia Pana, jak sam oświadcza, a mianowicie ten, który wybrała
Maria. Istotnie, kiedy Bóg nawiedza człowieka, czyni to przede wszystkim po to,
by mu udzielić swoich darów, swego słowa, człowiek zaś nie powinien sądzić, że
ważniejszą rzeczą jest działanie niż słuchanie słowa Pana. O wiele więcej znaczy
to, co Bóg czyni i mówi do ludzi, niż to, co ludzie mogą uczynić dla Niego.
„Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego!”.
Taki wybór powinien dokonywać się w duszy każdego chrześcijanina, nie
zabierać się do działania, zanim na modlitwie nie przeżyje się słowa Pańskiego.
Tylko w ten sposób będzie zdolny żyć Ewangelią — nawet wówczas, gdy
wykonywać ją jest trudno i kiedy to wymaga ofiary.
Św. Paweł mógł powiedzieć z radością: „w moim ciele dopełniam braki
udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół”, rozważał bowiem do
głębi ewangelię krzyża, a wniknąwszy w tajemnicę Chrystusa, znalazł siłę do
przeżywania jej w sobie.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

BÓBRKA
Poniedziałek 22.07
Wtorek 23.07
Środa 24.07
Czwartek 25.07
Piątek 26.07

Sobota 27.07

Niedziela 28.07

18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. O zdrowie dla Artura
18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. Za Parafian
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. W intencji rodziców i osób
starszych
18.00 Śp. Jacek Czop
21.00 Śp. Stanisława Kusz
uczestników pogrzebu
8.30 Śp. Józef Jeziorski

–

od

12.30 Śp. Krzysztof Krzysztoń
ORELEC
Środa 24.07
Piątek 26.07
Niedziela 28.07

24.00 Śp. Antonina Podgórska – od
Bernadety i Roberta Osenkowskich
26.00 Śp. Stanisław Zaniewicz
7.00 Śp. Dorota Janicka
11.00 Śp. Tadeusz Śnieżek – 7 rocznica
śmierci
Solina

Niedziela 21.07

9.45

Za cierpiących w czyśćcu

Ogłoszenia Duszpasterskie – XVI Niedziela zwykła 21.07.2019 r.
1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek święto św. Marii
Magdaleny, we wtorek święto św. Brygidy – patronki Europy, w środę
wspomnienie św. Kingi, w czwartek święto św. Jakuba Apostoła, w piątek
wspomnienie świętych Joachima i Anny – dzień modlitw za rodziców i ludzi
starszych.
2. Od 6 lipca do 24 sierpnia w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz od 30
czerwca do 25 sierpnia w Solinie w niedziele o 19.00 są odprawiane dodatkowe
Msze św.
3. Dzisiaj w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa po każdej Mszy św.
będzie błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane z tej okazji będą
przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy. Dziękujemy
serdecznie.
4. W okresie wakacji nie ma adoracji w piątki.
5. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
6.
Bóbrka

●

W środę Nowenna do Matki Bożej.
Orelec

●

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w przygotowaniu i
przeprowadzeniu festynu - instytucjom i osobom prywatnym: paniom za ciasta,
za przygotowanie bigosu, pierogi i żurek, panom za przygotowanie zaplecza,
wszystkim, którzy dostarczyli prezenty i prowadzącym spotkanie.

●

O wykoszenie trawy wokół kościoła i cmentarza prosimy rodziny panów
Mieczysława Szczepki, Józefa Sopaty, Bolesława Węgrzyna i Tomasza Macha.
Solina

●

Na kościele zostały zamontowane nowe rynny.
Nawiązanie przyjaźni, a potem jej podtrzymanie wymaga czasu –

trzeba być razem, rozmawiać, pracować a nawet wspólnie odpoczywać.
Tym bardziej czas poświęcony Bogu na modlitwie, na duchowej lekturze,
na rekolekcjach, na pielgrzymce wróci do nas jako zysk. A Bóg jest

19.00 Śp. Jacek Czop

hojniejszy niż ludzie.

