Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

96 To, co Chrystus powierzył Apostołom, przekazali oni przez swoje
przepowiadanie i pisma, pod natchnieniem Ducha Świętego, wszystkim
pokoleniom, aż do chwalebnego powrotu Chrystusa.
97 "Święta Tradycja i Pismo święte stanowią jeden święty depozyt słowa
Bożego", w którym - jak w zwierciadle - Kościół pielgrzymujący
kontempluje Boga, źródło wszystkich swoich bogactw.
98 "Kościół w swojej nauce, w swoim życiu i kulcie uwiecznia i
przekazuje wszystkim pokoleniom to wszystko, czym on jest, i to wszystko,
w co wierzy".
99 Dzięki nadprzyrodzonemu zmysłowi wiary cały Lud Boży nieustannie
przyjmuje dar Objawienia Bożego, wnika w nie coraz głębiej i coraz
pełniej nim żyje.
100 Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego zostało powierzone
samemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, papieżowi i biskupom
pozostającym w komunii z nim.
HUMOR
Między kobietą i mężczyzną da się zauważyć pewne mniejsze lub
większe różnice.
Kasa:
* Facet zapłaci 5 zł za rzecz wartą 2 zł, jeśli jest mu potrzebna.
* Kobieta zapłaci 2 zł za niepotrzebną jej rzecz wartą 5 zł,bo ta jest w
przecenie.
Łazienka:
* Facet ma w łazience 6 rzeczy: szczoteczkę i pastę do zębów, piankę i
maszynkę do golenia, mydło, ręcznik.
* Kobieta przeciętnie ma w łazience na wyposażeniu 337 przedmiotów, z
czego facet poprawnie jest w stanie zidentyfikować 20.
Potomstwo:
* Kobieta wie wszystko o swoich dzieciach. Wie o umówionej wizycie u
dentysty, pierwszym zakochaniu, najlepszych kolegach, ulubionym
jedzeniu, skrywanych obawach, marzeniach i snach.
* Mężczyzna w pewnym stopniu jest świadomy, że w jego domu
mieszkają jacyś mali ludzie.
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
Pomoc moja od Pana, co stworzył niebo i ziemię (Ps
121)
Ewangelia przytacza przypowieść o sędzi i wdowie (Łk 15, 1-S), którą Jezus
opowiedział, by podkreślić, że „wszyscy zawsze powinni się modlić i nie
ustawać”. Sędzia, „który Boga się nie bał” ani nie troszczył się, by bronić
słabych i uciśnionych, jak nakazywało Prawo Boże, nie chciał słyszeć
o biednej wdowie, która zwróciła się do niego, aby wymierzył jej
sprawiedliwość. W końcu jednak uległ jej żądaniom — jedynie dlatego, by
przestała mu się naprzykrzać. Poprzez ten przykład Jezus chce słuchaczom
dać rozumieć, ze Bóg o wiele bardziej niż sprawiedliwy sędzia będzie
słuchał błagań tego, kto ucieka się do Niego z ufnością i wytrwałością. „A
Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą
wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że
prędko weźmie ich w obronę”. Jezus kładzie nacisk na ciągłą modlitwę,
a jest to przede wszystkim modlitwa o przyjście królestwa Bożego,
o zbawienie, gdy w ostatecznym dniu Syn Człowieczy przyjdzie sądzić
świat. Wierzący powinni żyć oczekując tego dnia i modlić się bez przerwy,
aby to był dzień zbawienia. Bóg ze swej strony zapewnia zbawienie,
ponieważ Chrystus umarł i zmartwychwstał za wszystkich. Ze strony ludzi
jednak jest wymagany jeden warunek: wiara. „Czy jednak Syn Człowieczy
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. Pytanie Jezusa pobudza do
poważnego zastanowienia. Kościół może być pewien, że jego nieustanna
modlitwa o zbawienie zostanie w końcu wysłuchana. Bóg uczyni
sprawiedliwość wybranym. Trzeba jednak, aby Kościół i poszczególni
wierni strzegli czystej wiary.

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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BÓBRKA
1. Śp. Edward Dyl
2. O zdrowie dla Artura
Śp. Edward Dyl
Śp. Edward Dyl
1. Śp. Edward Dyl
2. Śp. Bronisław Bogusz
Za Parafian
1. Śp. Edward Dyl
Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Alicji i
Piotra Woźnych
Za Parafian
ORELEC
O Boże błogosławieństwo dla Róży św.
Faustyny
Śp. Edward Dyl

7:00 Śp. Edward Dyl
11:00 Jubileusz 10-lecia poświęcenia kościoła
SOLINA
17.30 Za Parafian
9:45 Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla Państwa Marioli i
Krzysztofa Podkalickich w 35-tą
rocznicę ślubu

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIX Niedziela zwykła 20.10.2019 r.
1. We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Pawła II a w czwartek
błogosławionego Jana Balickiego.
2.W piątek zapraszamy do Bóbrki na adorację Najświętszego Sakramentu
od godz. 20.00 do 21.00.
3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.

4. Za tydzień przypada 10 rocznica poświęcenia kościoła w Orelcu.
Uroczysta Msza św. będzie odprawiona o godz. 11.00. Na godzinę 17.00
zapraszamy do świetlicy wiejskiej w Orelcu na spotkanie przy herbacie i
ciastku połączone ze wspomnieniem audio-video dnia poświecenia
kościoła przez ks. abpa Józefa Michalika.
4. Na stoliku są kartki na których można wpisywać imiona zmarłych, za
których będziemy modlić się w listopadzie. W naszej parafii w intencji
zmarłych będzie odprawionych w listopadzie 12 Mszy św. i każdego dnia
odmawiamy cząstkę Różańca. Proszę zaznaczyć w którym kościele mają
być wspominani nasi zmarli.
5. Zapraszam do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych.
6. Dzisiaj w kościołach w Polsce odbywa się liczenie wiernych obecnych
na Mszy św. i przyjmujących Komunię św.
7. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny.
8.
BÓBRKA

➢
➢

W niedziele Różaniec w Bóbrce o godz. 15.00 (bez Mszy św.).

Proszę wszystkie rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie
kościoła za miniony rok o dokonanie wpłaty.
ORELEC
➢
Rodziny, które nie mogły z rożnych powodów złożyć ofiary na
ogrzewanie kościoła w kościele w ubiegłą niedzielę mogą złożyć ofiarę
na ten celna ręce radnych parafialnych, którzy odwiedzą Państwa w
domach rodzinnych. Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy.
SOLINA
➢
We wtorki Msze św. w Solinie o godz. 17.30 (w październiku
Różaniec a potem Msza św.).

Wszystkim życzymy wytrwałości w wierności Panu
Jezusowi i radości z tej wytrwałości płynącej – Bóg jest dobry.

