Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Konsekwencje grzechu Adama dla ludzkości
402 Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to św.
Paweł: "Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się
grzesznikami" (Rz 5, 19); "Przez jednego człowieka grzech wszedł na
świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich
ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli..." (Rz 5,12). Apostoł przeciwstawia
powszechności grzechu i śmierci powszechność zbawienia w Chrystusie:
"Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok
potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego (Chrystusa) sprowadza na
wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie" (Rz 5,18).
403 Za św. Pawłem Kościół zawsze nauczał, że ogromna niedola, która
przytłacza ludzi, oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci nie są
zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał
nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest
"śmiercią duszy" . Ze względu na tę pewność wiary Kościół udziela
chrztu na odpuszczenie grzechów nawet małym dzieciom, które nie
popełniły grzechu osobistego .
404 W jaki sposób grzech Adama stał się grzechem wszystkich jego
potomków? Cały rodzaj ludzki jest w Adamie - "jak jedno ciało jednego
człowieka" . Przez tę "jedność rodzaju ludzkiego" wszyscy ludzie są
uwikłani w grzech Adama, jak wszyscy są objęci sprawiedliwością
Chrystusa. Przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą,
której nie możemy w pełni zrozumieć. Wiemy z Objawienia, że Adam
otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale
dla całej natury ludzkiej; ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełnili
grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą
przekazywać w stanie upadku . Grzech będzie przekazywany całej
ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej
pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dlatego grzech
pierworodny jest nazywany "grzechem" w sposób analogiczny; jest
grzechem "zaciągniętym", a nie "popełnionym", jest stanem, a nie aktem.
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 p.w.
Najświętszego
Serca Pana
Jezusa w Bóbrce

XI Niedziela zwykła
14 CZERWCA
2020 ROKU
Numer 198

Z niedzielnej Ewangelii - Niedziela XI Zwykła
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało... (Mt 9,37)
Uważasz, że Kościół za mało działa. Jest tylu potrzebujących... Gdyby
księża poświęcili więcej czasu młodzieży, dzieciom. Gdyby wszystkich
znali, nie tylko z widzenia. Gdyby zawsze byli w konfesjonale, zawsze w
kancelarii, zawsze wolni, gotowi na każde zawołanie... Gdyby byli na
wszystkich spotkaniach wszystkich wspólnot w parafii, gdyby bywali we
wszystkich domach...
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało... (Mt 9,37)
Uważasz, że Kościół za mało działa... Jest tylu biednych, głodnych,
bezdomnych, bezrobotnych. Jest tyle zła, narkomanii, pijaństwa. I dzieci
wychowywane na ulicy... Wielodzietna rodzina. Staruszka... Gdyby
Kościół się tym zajął...
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało... (Mt 9,37)
Uważasz, że Kościół za mało działa... A może brakuje właśnie ciebie?
Twoich rąk, twojego czasu, twojej mądrości, doświadczenia... Może
brakuje twojej miłości, twojej pomocy, twojej pracy... Uważasz, że
Kościół za mało czyni... A może to właśnie ciebie Bóg dzisiaj woła? na
ciebie czeka?... Przecież Kościół - to właśnie ty i ja...
„Żniwo wprawdzie wielkie,
Ale robotników mało...
Proście Pana żniwa
żeby wyprawił robotników na żniwo swoje...”
Teresa

Poniedziałek
15.06
Wtorek 16.06

18.00

BÓBRKA
1. O zdrowie dla Artura i Eweliny

1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od
Bronisława Cwenara
2. Za Parafian
Środa 17.06
18.00 1. Śp. Kazimiera Spychała
2. O uzdrowienie duszy i ciała
Czwartek 18.06 18.00 1.Śp. Kazimiera Spychała
2. Śp. Stanisław i Anna Orłowscy
3. Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo i szczęśliwe rozwiązanie
dla córki
Piątek 19.06
17.30 1. Za Parafian
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Katarzyny i Kamila Jakubowskich w 1
rocznicę ślubu
Sobota 20.06
18.00 1. Śp. Kazimiera Spychała
2. Śp. Anna i Janusz Kołtun
Niedziela 21.06 8.30
1. Śp. Maria Berechowska
2. Śp. Teresa i Józef Drozdowscy
12.30 Śp. Kazimiera Spychała
ORELEC
Środa 17.06
19.00 Śp. Anna, Teofil Łuneccy
Piątek 19.06
8.00 Śp. Kazimiera Spychała
Niedziela 21.06
7.00 Śp. Jan Owoc, Katarzyna Orłowska
11.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Zofii i Bronisława Machów w 50-tą
rocznicę ślubu
SOLINA
Niedziela 21.06
9.45 Śp. Jan Wilusz, Teofila i Franciszek Golonka
HUMOR
W pracy
„Szef życzył mi dziś rano miłego dnia.
Poszedłem więc do domu”.
18.00

Ogłoszenia Duszpasterskie – XI Niedziela zwykła 14.06.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: we wtorek wspomnienie św.
Alberta Chmielowskiego, w piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.
2. W poniedziałek na Mszę św. i spotkanie zapraszam Rodziców i dzieci,
które w roku ubiegłym przystąpiły do I Komunii św.
3. W czwartek po Mszy św. i procesji poświęcenie wianków i
błogosławieństwo dzieci.
4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa –
odpust parafialny. Kazanie odpustowe tego dnia będzie mówił ks.
Tomasz Latoszek – proboszcz z Berezki. Msza św. w Bóbrce o godz.
17.30. W Orelcu będzie Msza św. o godz. 8.00. Zapraszamy do
wspólnego świętowania i dziękczynienia Sercu Pana Jezusa za
błogosławieństwo. Tego dnia post nie obowiązuje. Nie będzie adoracji w
Bóbrce.
5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane w dni
powszednie po Mszy św. a w niedziele odmawiamy Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i
12.30.
6. W czasie „oktawy Bożego Ciała” procesja eucharystyczna w Bóbrce w
dni powszednie po Mszy św. o godz. 18.00 a w niedzielę po Mszy św. o
godz. 12.30. W oktawie Bożego Ciała Litania do Najświętszego Serca
Pana Jezusa będzie śpiewana w czasie procesji eucharystycznej wokół
kościoła w Bóbrce.
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Krystian Nawrocki kawaler z naszej parafii i Magdalena Małgorzata
Pamuła panna z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara ze Strzyżowa.
ZAPOWIEDŹ III;
Tomasz Józef Jakiel kawaler z naszej parafii i Aleksandra Helena
Chabałowska z parafii Lesko. ZAPOWIEDŹ I.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

