Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Bóg jest Miłością
218 W ciągu swej historii Izrael mógł odkryć, że Bóg miał tylko jeden powód,
aby mu się objawić i wybrać go spośród wszystkich ludów, tym powodem była
Jego darmo dana miłość. Dzięki prorokom zrozumiał też Izrael, że Bóg z
miłości nie przestał go zbawiać oraz przebaczać mu jego niewierności i
grzechów.
219 Miłość Boga do Izraela jest porównana do miłości ojca do syna. Ta Boża
miłość jest mocniejsza niż miłość matki do dzieci; miłość ta będzie zwyciężać
nawet największe niewierności, aż do udzielenia najcenniejszego daru: "Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał" (J 3, 16).
220 "Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi
od ciebie" (Iz 54, 10). "Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też
zachowałem dla ciebie łaskawość" (Jr 31, 3).
221 Święty Jan pójdzie jeszcze dalej, gdy zaświadczy: "Bóg jest miłością" (1 J
4, 8. 16): miłość jest samą istotą Boga. Posyłając w pełni czasów swojego
jedynego Syna i Ducha miłości, Bóg objawia swoją najbardziej wewnętrzną
tajemnicę: jest wieczną wymianą miłości - Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a
nas przeznaczył do udziału w tej wymianie.
Konsekwencje wiary w Jedynego Boga
223 Poznawać wielkość i majestat Boga: "Wielki jest Bóg, choć nieznany" (Hi
36, 26). Dlatego "na pierwszym miejscu trzeba służyć Bogu".
224 Żyć w dziękczynieniu: jeśli Bóg jest Jedyny, to wszystko, czym jesteśmy i
co posiadamy, pochodzi od Niego: "Cóż masz, czego byś nie otrzymał?" (1 Kor
4, 7).
225 Poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi: wszyscy oni
zostali uczynieni "na obraz i podobieństwo Boże" (Rdz 1, 26).
226 Dobrze użytkować rzeczy stworzone: wiara w Jedynego Boga pozwala nam
na używanie wszystkiego, co Nim nie jest, w takiej mierze, w jakiej zbliża nas
do Niego, a także na odrywanie się od wszystkiego w takiej mierze, w jakiej nas
od Niego oddala.
227 Okazywać Bogu zaufanie we wszystkich okolicznościach, a nawet w
przeciwnościach. Wyraża to wspaniale modlitwa św. Teresy od Jezusa:

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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Miłujcie waszych nieprzyjaciół.
Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą
przykazań, które są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś
mówi nam Pan, że pierwszym i największym z Jego przykazań jest
przykazanie miłości. I to miłości nawet nieprzyjaciół. Nakaz miłości
bliźniego znajdujemy w wielu religiach i systemach filozoficznoetycznych, jednak miłość nieprzyjaciela głosi tylko chrześcijaństwo.
Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki.
Chrześcijaninem jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet
nieprzyjaciół. Ofiara Chrystusa, którą. przyszliśmy składać, daje nam tę
niepojętą dla świata moc: miłowanie nieprzyjaciół.
Bóg jest naszym najlepszym i miłującym Ojcem. Przeprośmy Go za brak
miłości, za zaniedbania w realizacji podstawowego przykazania
chrześcijan.
Dzisiejsze słowo przypomni nam, że nasza miłość nie może ograniczyć
się tylko do bliskich i tych, którzy nas kochają, ale mamy nią ogarnąć
także naszych wrogów, nieprzyjaciół i tych, którzy nas niszczą. Będziemy
w stanie to czynić jedynie wówczas, gdy ten dar otrzymamy od
Chrystusa. Dlatego teraz otwórzmy nasze serca na działanie Jego łaski,
która przychodzi do nas w Jego słowie.
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2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
1. Śp. Dorota Kusz – od uczestników pogrzebu
2. Za Parafian
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii
Tokarczyk
1. Za cierpiących w czyśćcu
2. Śp. Brat Jan Cuper SAC
Śp. Edward Daćko – od sąsiadów
1. Śp. Maria Barańska – od uczestników
pogrzebu
2. O Boże błogosławieństwo dla Władysława z
okazji 85 urodzin
O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa w 18
urodziny
Śp. Dorota Kusz – od Witolda i Wiesławy
Gorczyńskich
ORELEC
O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 40 urodziny
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agatki i
Mai
Śp. Józef, Rozalia, Bronisław, Maria, Władysław
Nawroccy
Śp. Katarzyna Hubisz- od Koła Gospodyń
Wiejskich z Orelca
SOLINA
Śp. Walenty Seń – od uczestników pogrzebu
Śp. Walenty Seń – od mieszkańców Górnego Osiedla

Śp. Katarzyna, Jan, Mieczysław, Franciszek
Porębscy

HUMOR
Lekcja religii. Ktecheta mówi o nieskończonej mądrości Pana Boga a
następnie pyta Miecia: - Powiedz mi, kto widzi i słyszy wszystko?
- Nasza sąsiadka - odpowiada bez namysłu zapytany.
***
Ojciec zmywa naczynia. Przybiega syn i pyta:
- Tato, co to jest "tytuł honorowy"?
- To jest... No... na przykład jak twoja mama przy gościach mówi, że to ja
jestem głową rodziny.
Ogłoszenia Duszpasterskie VII Niedziela zwykła 23.02.2020 r.
1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji i do

modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych i ich rodziny.
2. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Tego dnia obowiązuje wierzących post
ilościowy (od 18 do 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych
(od 14 roku życia). Wierzący rodzice zatroszczą się jednak o wprowadzanie
młodszych dzieci w ducha pokuty. Msze św. z obrzędem posypania głów
popiołem w Bóbrce o godz. 16.00, w Orelcu i Solinie o godz. 17.30.
3. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz.
16.00, w Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po
Mszy św. o godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z
kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15.00. Za udział w nabożeństwach
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust można
uzyskać także w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii św. przed
wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu”. (tekst na
stoliku).
4. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 19-go marca i będą trwać do IV
Niedzieli Wielkiego Postu, czyli do 22-go kwietnia.
5. W piątek w Bóbrce adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00 do
godz. 21.00. Zapraszamy i zachęcamy do osobistej modlitwy.
6. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.
7. Spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci z klasy III będzie 8 marca.
8. Możemy przekazać 1% podatku na leczenie naszego parafianina Witka
Fedorowicza.
Uwaga nastąpiła zmiana numerów kont bankowych
Numery kont bankowych Parafii w Bóbrce w PKO BP
1.
Bóbrka
25 1020 2980 0000 2102 0116 3559
2.

Remontowe Orelec

03 1020 2980 0000 2102 0116 3567

3.

Remontowe Solina

32 1020 2980 0000 2802 0116 3575

4.
Dom SAC
37 1020 2980 0000 2602 0116 3583.
Obecne konta będą jeszcze w najbliższym czasie aktualne!
Obyśmy pamiętali, że niedziela a szczególnie Msza św. daje nam
możliwość zwrócenia się do Pana Boga, nabrania sił, przyjęcia Jego łaski.

