Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
68 Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. Przynosi w ten sposób
ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytania, jakie stawia sobie człowiek o sens
i cel swego życia.
69 Bóg objawił się człowiekowi, odsłaniając przed nim stopniowo swoją
tajemnicę przez czyny i przez słowa.
70 Poza świadectwem, jakie Bóg daje o sobie w rzeczach stworzonych, objawił
On siebie samego naszym pierwszym rodzicom. Mówił do nich, a po upadku
obiecał im zbawienie i ofiarował swoje przymierze.
71 Bóg zawarł wieczne przymierze z Noem i wszystkimi istotami żyjącym. Będzie
ono trwało, dopóki trwa świat.
72 Bóg wybrał Abrahama i zawarł przymierze z nim i jego potomstwem.
Uformował z niego swój lud, któremu przez Mojżesza objawił swoje Prawo.
Przez proroków przygotowywał ten lud na przyjęcie zbawienia przeznaczonego
dla całego rodzaju ludzkiego.
73 Bóg objawił się w pełni, posyłając swego Syna, w którym ustanowił wieczne
Przymierze. Jest On ostatecznym Słowem Ojca; nie będzie już po Nim innego
objawienia.

----------------------------------------------------------------------------------------Siostra katechetka postanowiła jedną lekcję religii poświęcić świętym.
- Jaki powinien być człowiek, żeby pójść do Nieba? - zadaje pierwsze pytanie.
- Zmarły! - pada pierwsza odpowiedź. Siostra zaczyna więc inaczej:
- jakich znacie świętych, kochane dzieci?
- Wincenty Witos!
- No nie bardzo. Kościół nie ogłosił go świętym. Kto jeszcze zna jakiegoś
świętego?
- Święty Mikołaj!
Bardzo dobrze - uśmiechnęła się siostra i dodaje: Myślę, że tego świętego lubią
wszystkie nasze dzieci. Za co lubicie świętego Mikołaja?
- Bo on wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię

----------------------------------------------------------------------------------------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
W Ewangelii Jezus na prośbę Apostołów
uczy ich modlić się: „Kiedy się modlicie, mówcie:
Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie
Twoje królestwo” . Abraham, przyjaciel Boga,
nazywał Go: „mój Pan”; chrześcijanin, którego Jezus upoważnił, mówi do Niego:
„Ojcze”, i nazwa ta nadaje jego modlitwie całkiem nowy ton, synowski. Dzięki
temu może on swobodnie przelać swoje serce w serce Boga, przedkładając Mu
własne potrzeby w najprostszej i spontanicznej formie, na jaką wskazuje Ojcze
nasz. Ponadto, bezpośrednio po nauce Modlitwy Pańskiej podając przypowieść
o natrętnym przyjacielu, Jezus naucza modlić się wytrwale i natarczywie — jak
to uczynił Abraham — bez obawy natręctwa: „prościej szukajcie, kołaczcie”.
Nie ma godzin nieodpowiednich dla Boga: pokorna i ufna modlitwa
Jego dzieci nigdy nie jest naprzykrzaniem Mu się, owszem. On sobie w niej
podoba: „Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajdzie; a kołaczącemu
otworzą”. A chociaż nie zawsze człowiek otrzymuje to czego pragnie, może być
jednak pewny, że jego modlitwa nigdy nie jest daremna, ponieważ Ojciec
niebieski odpowiada na nią zawsze swoją miłością i łaskami, chociaż może
w sposób zakryty lub odmienny od oczekiwań człowieka. Nie jest ważne
otrzymać to lub owo. Ważne jest, żeby nie brakło nigdy łaski wierności
względem Boga na każdy dzień. Łaska wierności jest zapewniona każdemu, kto
prosi i nie ustaje: „Jeśli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim
dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go
proszą!” . W darze Ducha Świętego zamknięte są wszystkie dobra
nadprzyrodzone, jakich Bóg pragnie udzielić swoim dzieciom.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

Poniedziałek 29.07
Wtorek 30.07
Środa 31.07
Czwartek 01.08
Piątek 02.08
Sobota 03.08

Niedziela 04.08

BÓBRKA
18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. Śp. Józef Jeziorski
18.00 1.Śp. Józef Jeziorski
2. Za Parafian
18.00 Śp. Józef Jeziorski
18.00 Śp. Józef Jeziorski
18.00 Za cierpiących w czyśćcu.
18.00 1. Śp. Józef Jeziorski
2. Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Państwa Jacka i
Danuty Migieliczów i całej rodziny w 16
rocznicę ślubu
21.00 O zdrowie dla Artura.
8.30 Śp. Zygmunt Dobrowolski od Rodziny
Fedorowiczów
12.30

Środa 31.07
Piątek 02.08
Niedziela 04.08

Śp. Józef Jeziorski

ORELEC
19.00 Śp. Antonina Podgórska – od koleżanki
z pracy Łucji - Anny z Rodziną
19.00 Śp. Józef Jeziorski
7.00 Śp. Antonina Podgórska – od koleżanki
z pracy Łucji - Marty z Rodziną
11.00 Śp. Maria Nawrocka

Niedziela 04.08

SOLINA
9.45 Śp. Anna i Stanisław Orłowscy.
19.00 W intencji kapłanów.

Ogłoszenia Duszpasterskie – XVII Niedziela zwykła 28.07.2019 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek św.
Marty, w środę św. Ignacego Loyoli, w czwartek św. Alfonsa Marii Liguoriego.
2. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o
powołania oraz możliwość spowiedzi;
I piątek: nie będzie odwiedzin chorych, półgodzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30 a w Orelcu o godz.
19.00, następnie Msza św.;
I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym
Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca.
3. Naszą wspólnotę pallotyńską i parafialną decyzją przełożonych od września
opuszcza ks. Mariusz Piątkowski SAC. Dziękujemy za pracę, modlitwę i
wszelkie dobro. Ks. Mariusz będzie pracował w pallotyńskiej parafii w Nowym
Jorku.
4. Do 24 sierpnia w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz do 25 sierpnia w
Solinie w niedziele o 19.00 są odprawiane dodatkowe Msze św.
5. W ubiegłą niedzielę na środki transportu dla misjonarzy zebrana została kwota
1700 zł. Dziękujemy serdecznie.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
7. Zachęcamy do nabywania cegiełek – daru serca na prace remontowobudowlane przy kościołach w naszej parafii. Dziękujemy.
8.
Bóbrka

➢ W środę Nowenna do Matki Bożej.
Orelec
➢
Dziękujemy Rodzinom za wykoszenie trawy przy kościołach i
cmentarzu.

➢

Rada Parafialna wybrała projekt ogrzewania. W kościele będą
zamontowane grzejniki c. o. a źródłem ciepła będzie gaz. Rozpoczęły się już
prace przy wykonaniu zadania (najpierw konieczna dokumentacja).
Zapowiedzi
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Adrian Marian Śmigiel z
parafii Wetlina i Martyna Zofia Rogala z naszej parafii – zapowiedź I;
Łukasz Józef Czerwiński pochodzący z naszej parafii i Beata Romsicka z parafii
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu - zapowiedź I.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, uniemożliwiające
zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii
parafialnej.
Wszystkim parafianom i Gościom życzymy błogosławionego tygodnia.

