Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
120 Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać, jakie pisma
powinny być zaliczone do ksiąg świętych. Pełna ich lista została
nazwana "kanonem" Pisma świętego. Składa się on z 46 ksiąg Starego
Testamentu (45, jeśli Księgę Jeremiasza i Lamentacje liczy się razem)
i 27 ksiąg Nowego Testamentu:
121 Stary Testament jest nieodłączną częścią Pisma świętego. Jego
księgi są natchnione przez Boga i zachowują trwałą wartość, ponieważ
Stare Przymierze nigdy nie zostało odwołane.
122 Istotnie, ekonomia Starego Testamentu była przede wszystkim
ukierunkowana na przygotowanie przyjścia Chrystusa, Odkupiciela
świata. Chociaż księgi Starego Testamentu zawierają także "sprawy
niedoskonałe i przemijające", świadczą o Boskiej pedagogii zbawczej
miłości Boga. Znajdują się w nich "wzniosłe nauki o Bogu oraz
zbawienna mądrość co do życia człowieka i przedziwny skarbiec
modlitwy, w którym wreszcie utajona jest tajemnica naszego
zbawienia".
123 Chrześcijanie czczą Stary Testament jako prawdziwe słowo Boże.
Kościół zawsze z mocą przeciwstawiał się idei odrzucenia Starego
Testamentu pod pretekstem, że Nowy Testament doprowadził do jego
przedawnienia (marcjonizm).
124 Pisma Nowego Testamentu przekazują nam ostateczną prawdę
Objawienia Bożego. Ich centralnym przedmiotem jest Jezus Chrystus,
wcielony Syn Boży, Jego czyny, Jego nauczanie, Jego męka i Jego
zmartwychwstanie, a także początki Jego Kościoła pod działaniem
Ducha Świętego.
125 Ewangelie są sercem całego Pisma świętego, "są bowiem
głównym świadectwem życia i nauki Słowa Wcielonego, naszego
Zbawiciela".
***
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

GŁOS SERCA
TYGODNIK
LITURGICZNOINFORMACYJNY
Parafii pw.
Najświętszego
Serca Pana
Jezusa w Bóbrce
SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
24 LISTOPADA
2019 ROKU
Numer 169

Wspomnij na mnie, Panie, w swym królestwie (Łk 23, 42)

Rok liturgiczny zamyka uroczystość
Chrystusa Króla, która jest świętem tajemnicy
wielkości Bożej i miłości nieskończonej.
Mówi o tym pierwsze czytanie (2 Sm 5,1-3), gdy
wspomina namaszczenie Dawida na króla i pasterza Izraelitów, Dawida, który
jest zapowiedzią Chrystusa króla i pasterza wszystkich narodów. W drugim
czytaniu (Kol 1, 12-20), św. Paweł wysławia królewską władzę Chrystusa.
Chrystus jest królem, ponieważ ma bezwzględne pierwszeństwo wobec Boga
i wobec ludzi. „On jest obrazem Boga niewidzialnego”, obrazem doskonałym
i widzialnym, objawiającym Ojca: kto Jego widzi, widzi Ojca (J 14, 9). Jest
„Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1, 15), a więc pierwszym
w myśli i miłości Ojca, pierwszym przez swoją godność nieskończoną,
stawiającą Go ponad wszystkimi stworzeniami, pierwszym, ponieważ „w Nim...
przez Niego i dla Niego” zostały stworzone wszystkie rzeczy, Bóg bowiem
powołał je do istnienia przez Niego, swoje odwieczne Słowo. Całe stworzenie
należy do Niego; On jest Królem, który nim rządzi i Kapłanem, który poświęca
i składa ofiarę Ojcu na chwałę. Ponieważ jednak stworzenie zostało splamione
grzechem, Chrystus, który je odkupił za cenę swojej krwi, jest także Jego
Zbawicielem. Ludzie, których zbawił, stanowią Kościół, którego On jest Głową,
Oblubieńcem, Pasterzem, Panem. Ponadto przez swoje wcielenie stał się
również bratem ludzi, a przez mękę i śmierć „Pierworodnym spośród
umarłych”, którzy kiedyś powstaną z Nim — jako „pierwocinami”
zmartwychwstałych. Chrystus prawdziwie „ma pierwszeństwo we wszystkim” i
w Nim człowiek znajduje wszystko: życie, „odkupienie, odpuszczenie
grzechów”. I oto spontanicznie wyrywa się z serca hymn wdzięczności Bogu
Ojcu, który w Synu swoim raczył stworzyć i odnowić wszystkie rzeczy, dać
ludziom życie i zbawienie: „Z radością dziękujemy Ojcu, który... uwolnił nas
spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna”
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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BÓBRKA
1. Wypominkowa
2. O Boże błogosławieństwo dla Dominika w 40
urodziny i jego rodziny
Wypominkowa
Za zmarłych z rodziny Drozdów
Za zmarłych pallotynów (2 intencje)
Śp. Maria i Stanisław Kusz
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Andrzeja Warchoł w dniu urodzin
2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
O zdrowie dla Anny
O Boże błogosławieństwo dla siostry Barbary
ORELEC
Śp. Daniela Owoc -14 rocznica śmierci
Śp. Rozalia i Ignacy Iwaniccy
Śp. Piotr, Bronisława, Mieczysław
O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława w 50-te
urodziny
SOLINA
Wypominkowa
Za cierpiących w czyśćcu

HUMOR
Na Syberii:
- Piękny prezent położyłem mojej kobiecie pod choinką...
- I co ona na to?
- Ciągle szuka; tajga duża jest...
❖
- Żebyś wiedział, jak mi się nie chce iść do tych Kowalskich!
- A myślisz, że mnie się chce? Ale wyobraź sobie, jak oni się ucieszą, gdy
nie przyjdziemy...
- Masz rację. Idziemy!
❖

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata 24.11.2019 r.
1. W sobotę będziemy obchodzić święto św. Andrzeja Apostoła.
2. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do kościoła w
Bóbrce od godz. 20.00 do godz. 21.00.
3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.
4. Następna niedziela rozpoczyna czas Adwentu.
5. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne. Ofiara za świece jest ofiarą na
pomoc dla ubogich.
6. Za tydzień 1 grudnia radni parafialni odwiedzą nasze domy i przyniosą
opłatki wigilijne. Ofiary składane za opłatki są przeznaczone na energię
elektryczną, w tym także za ogrzewanie kościoła.
7. Dzisiaj ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej Prowincji Księży
Pallotynów. Po Mszy św. o godz. 11.00 i 12.30 przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmówimy akt poświecenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za publiczne odmówienie tego aktu można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
8. Po raz ostatni w tym roku zachęcam do uczestniczenia we wspólnej modlitwie
różańcowej za zmarłych – w dni powszednie przed każdą Mszą św.
9.
BÓBRKA

➢

Radni roznosząc opłatki będą również zbierać ofiary za pracę Pana
organisty. Po konsultacji z Radą parafialną sugerowana kwota od Rodziny to 50
zł, która (jeżeli złożą wszystkie Rodziny) byłaby zbierana raz do roku.

➢

O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę
Państwa: Czesława i Janinę Czyrkiewiczów, Michała i Małgorzatę
Czyrkiewiczów, Jana i Alinę Szałajów, Bartłomieja i Magdalenę Otorowskich,
Mariusza i Agnieszkę Zulewskich i Stanisława i Elżbietę Leśniaków.

➢

Za tydzień w gablocie będzie wywieszona lista Osób i Rodzin, które
złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła w minionym roku. Wszystkim za troskę o
kościół serdecznie dziękuję.
Wpatrzeni w Chrystusa Króla jesteśmy zaproszeni, aby mocą Jego Ciała i
Krwi stawać się podobnymi do Niego, aby z Nim powstawać z grzechu do
życia w łasce.

