Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
176 Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który
się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg
objawił o sobie przez swoje czyny i słowa.
177 Wiara ma wiec podwójne odniesienie: do osoby i do prawdy; akt
wiary odnosi się do prawdy przez zaufanie osobie, która o niej świadczy.
178 Powinniśmy wierzyć nie w kogoś innego, jak tylko w Boga: Ojca,
Syna i Ducha Świętego.
179 Wiara jest nadprzyrodzonym darem Bożym. Aby wierzyć, człowiek
potrzebuje wewnętrznych pomocy Ducha Świętego.
180 Wiara jest aktem ludzkim, świadomym i wolnym, który odpowiada
godności osoby ludzkiej.
181 Wiara jest aktem eklezjalnym. Wiara Kościoła poprzedza, rodzi,
prowadzi i karmi naszą wiarę. Kościół jest Matką wszystkich wierzących.
"Nie może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę".
182 "Wierzymy we wszystko, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym
lub przekazanym, i co Kościół podaje do wierzenia jako objawione przez
Boga".
183 Wiara jest konieczna do zbawienia. Potwierdza to sam Pan: "Kto
uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony" (Mk 16,16).
184 "Wiara jest przedsmakiem poznania, które uczyni nas szczęśliwymi w
przyszłym życiu".
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

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród
nas” (J 1, 14); ten wiersz z czwartej Ewangelii,
powtarzany jako refren psalmu, streszcza liturgię II
niedzieli po Bożym Narodzeniu.
Pierwsze czytanie (Syr 24, l–4; 8–12) jest opisem mądrości Bożej,
która od początku stworzenia była obecna na świecie rozporządzając
wszystkie rzeczy i z woli Najwyższego, rozbijając „namiot w Jakubie”,
czyli wśród ludu Izraela. W Starym Testamencie mądrość jest uważana za
przymiot i obecność Boga wśród ludzi.
Lecz w Nowym Testamencie to pojecie jest nieporównanie
wyższe. Mądrość Boża ukazuje się jako Osoba Boska nie w przenośni,
lecz rzeczywiście i konkretnie: Jest nią Jezus Chrystus, Syn Boga, który
wcielił całą mądrość Ojca, jest „mądrością Bożą” (1 Kor 2, 7).
W Chrystusie mądrość Boża przyjmuje ciało ludzkie i zamieszkuje wśród
ludzi, by objawić im tajemnicę Boga oraz prowadzić ich prosto do Niego.
Nic chodzi tutaj o objawienie dotyczące zdolności poznawania, lecz o to,
które włącza ludzi w życie Boże i czyni ich dziećmi Bożymi. Ten temat
rozwija św. Paweł w II czytaniu: „Bóg wybrał nas i przeznaczył nas dla
siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1, 4–5).
Zrozumienie tego planu Bożego, zbiegające się z historią zbawienia,
powinno być podstawą duchowego kształtowania wszystkich wierzących.
Dlatego Apostoł modli się, aby Bóg udzielił im „ducha mądrości
i objawienia” oraz oświecił oczy ich serca, by widzieli, czym jest
nadzieja, do jakiej ich powołał. Lecz któż, jak nie Jezus, Mądrość i Słowo
Boga, może w pełni objawić ludziom te rzeczywistości boskie? Słuchając
i kontemplując Jezusa, człowiek odkrywa cudowny plan Boga odnośnie
do własnego zbawienia, odkrywa, do jakiej nadziei został powołany.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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BÓBRKA
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
najstarszej mieszkanki Bóbrki
Śp. Irena Mikuła
1. O zdrowie dla Eweliny i Artura
2. Śp. Irena Mikuła
1. Śp. Irena Mikuła
2. Za cierpiących w czyśćcu
1. Śp. Irena Mikuła
2.Za Parafian
Śp. Irena Mikuła
Śp. Irena Mikuła
Śp. Bogusław Duś
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Agnieszki i Dariusza w 20-tą rocznicę ślubu
– od Rodziny Sawindów
ORELEC
Śp. Jan Owoc, Katarzyna Orłowska
Śp. Ewa, Krystian Zaniewicz, Józef
Zaniewicz (rocznica śmierci)
Śp. Augustyna i Zenon Słotwińscy
Śp. Helena Piszczek – 10 rocznica śmierci
SOLINA
Śp. Zofia Roniek – od chrześnicy Marysi z
rodziną
Śp. Irena Mikuła

HUMOR
Proszę księdza, czy dostanę się do nieba, jeśli ofiaruję na kościół 300
tysięcy?
- Ręczyć nie mogę, ale spróbować warto.
***

Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela po Narodzeniu Pańskim 5.01.2020 r.
1. Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. według porządku
niedzielnego. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła. Ofiary
złożone przy poświęceniu kredy są przeznaczone na misje.
2. W tym tygodniu Msze św. tylko w Bóbrce o godz. 7.00.
3. W piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00.
4. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.
5. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, kończąca okres Narodzenia
Pańskiego.
6. W następną niedzielę w domu parafialnym o godz. 16.00 spotkanie dla
Rodziców dzieci wyjeżdżających do Rabki.
7. Dzisiejsza taca jest składką na cele inwestycyjne.
8.
Solina
●
Kolęda
7.01.2020 od godz. 15.30
Zabrodzie i Solina Góra
1 ksiądz od P. Dzwończyk do P. Karwowskiej
2 ksiądz od p. Wilusz do P. Plichta i Solina Góra od P. Nieznańskich
8.01 od godz. 15.30
Solina Jawor
1 ksiądz od góry
2 ksiądz od dołu
9.01 od godz. 15.30
Górne Osiedle
1 ksiądz od góry
2 ksiądz od dołu
10.01.2020 od godz. 15.30
Osiedle Eksploatacyjne
1 ksiądz od dołu
2 ksiądz od góry
Obym pamiętał, że jestem stworzony z miłości Ojca i Syna, i że
jestem świątynią Ducha Świętego.
Intencje różańcowe na styczeń:
1.
Aby chrześcijanie i inni ludzie dobrej woli umacniali pokój i
sprawiedliwość na świecie.
2.
Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności.

