Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
I. Jezus
430 Jezus w języku hebrajskim oznacza: "Bóg zbawia". W chwili Zwiastowania
anioł Gabriel nadaje Mu jako własne imię Jezus, które wyraża zarówno Jego
tożsamość, jak i posłanie. Ponieważ jedynie Bóg "może odpuszczać grzechy"
(Mk 2, 7), to On w Jezusie, swoim odwiecznym Synu, który stał się
człowiekiem, "zbawi... lud od jego grzechów" (Mt 1, 21). W ten sposób w
Jezusie Bóg wypełnia całą historię zbawienia dla dobra ludzi.
431 W historii zbawienia Bóg nie zadowolił się wyzwoleniem Izraela "z domu
niewoli" (Pwt 5, 6), wyprowadzając go z Egiptu. Zbawia go jeszcze od jego
grzechu. Ponieważ grzech jest zawsze obrazą wyrządzoną Bogu, jedynie On
może go zgładzić. Dlatego Izrael, uświadamiając sobie coraz bardziej
powszechność grzechu, nie będzie mógł już szukać zbawienia inaczej, jak tylko
wzywając imienia Boga Odkupiciela.
432 Imię Jezus oznacza, że samo imię Boga jest obecne w osobie Jego Syna ,
który stał się człowiekiem dla powszechnego i ostatecznego odkupienia
grzechów. Jest to imię Boże, jedyne, które przynosi zbawienie; mogą go
wzywać wszyscy, ponieważ Syn Boży zjednoczył się ze wszystkimi ludźmi
przez Wcielenie w taki sposób, że "nie dano ludziom pod niebem żadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12) .
433 Arcykapłan raz w roku wzywał imienia Boga dla wynagrodzenia za grzechy
Izraela, po pokropieniu przebłagalni w Miejscu Najświętszym krwią ofiary. Gdy
św. Paweł mówi o Jezusie, że "Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania
przez wiarę mocą Jego krwi" (Rz 3, 25), oznacza to, że w Jego człowieczeństwie
"Bóg jednał ze sobą świat" (2 Kor 5, 19).
434 Zmartwychwstanie Jezusa otacza chwałą imię Boga Zbawiciela, ponieważ
odtąd właśnie imię Jezus ukazuje w pełni najwyższą moc imienia, które jest
"ponad wszelkie imię" (Flp 2, 9). Złe duchy boją się Jego imienia i w Jego imię
uczniowie dokonują cudów, ponieważ Ojciec udzieli im wszystkiego, o co Go
poproszą w imię Jezusa .
435 Imię Jezus znajduje się w centrum modlitwy chrześcijańskiej. Wszystkie
modlitwy liturgiczne kończą się formułą: "Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa". Punktem kulminacyjnym modlitwy "Zdrowaś Maryjo" są słowa: "i
błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus". Wschodnia modlitwa nazywana
"modlitwą Jezusową", mówi: "Panie, Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj
się nade mną, grzesznikiem". Wielu chrześcijan umiera, jak św. Joanna d´Arc, z
imieniem "Jezus" na ustach.
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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Z niedzielnej Ewangelii... 17. Niedziela Zwykła, rok A

"Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę” (Mt
13,44)
Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć... Dlatego dłużej pracujesz,
oszczędzasz, szukasz. Dlatego marzysz, czekasz, starasz się. Dlatego tyle
w tobie radości, gdy dostaniesz...
"Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę..."
Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć... I wtedy wszystko inne staje
się drobne, mniej ważne, niewystarczające. Wtedy wszystko byś dał za
tamto jedno. Wtedy nie jest ci żal oddać, rozdać, sprzedać nawet zgubić...
"...Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miałi kupił tę rolę..."
Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć... Teraz. Więc Boga odkładasz
na później. Odstawiasz na boczny tor. Żeby droga była wolna. Żeby nie
przeszkadzał, nie zabierał drogocennego czasu... Bo właśnie rysują się
pewne możliwości... Bo właśnie teraz...
"...Uradowany poszedł, sprzedał wszystko co miał i kupił tę rolę..."
Są rzeczy, które naprawdę chciałbyś mieć. Skarb ukryty w roli... Ale
kiedy już sprzedasz wszystko, kupisz wszystko, zdobędziesz, posiądziesz
- może się okazać, że będzie za późno. Za późno, żeby zdobyć
największy Skarb. Jedyny Skarb wart twojego życia, twojego czasu,
twojego zachodu. Ten, odrzucony na boczny tor. Ten, któregoś nie
docenił, gdyż miałeś zbyt wiele czasu. Zbyt wiele czasu dla świata...
"...Królestwo Niebieskie podobne jest do skarbu
ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek..."
Teresa

Poniedziałek
27.07
Wtorek 28.07
Środa 29.07
Czwartek 30.07
Piątek 31.07
Sobota 1.08
Niedziela 2.08

18.00

Śp. Anna i Wincenty Jurkiewicz
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18.00
18.00
18.00
18.00
21.00
8.30

Śp. Helena Duś i Anna Dończyk
Śp. Teresa Kuzio
Śp. Teresa Kuzio
Śp. Dariusz Czerwski
Śp. Anna Ławrów – od córki Ireny Wnęk
Śp. Jerzy i Stefania Pawlak
Śp. Anna Ławrów – od Anny, Leszka,
Dawida Korab
Śp. Zofia Daszkiewicz – od Brygidy z
rodziną
ORELEC
Śp. Eugenia Tkacz – od Koła Gospodyń
Wiejskich z Orelca
O zdrowie dla Artura i Eweliny
Msza św. ślubna
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Rodziny Nawrockich
Śp. Maria Nawrocka
SOLINA
Śp. Zofia i Henryk Roniek, Wanda Lubczyk
Śp. Ludwik Leń

12.30

Środa 29.07

19.00

Piątek 31.07
Sobota
Niedziela 2.08

19.00
15.00
7.00
11.00

Niedziela 2.07

9.45
19.00

HUMOR
Adam pyta w raju Pana Boga:- Panie Boże, dlaczego uczyniłeś tę Ewę tak
cudowną, tak atrakcyjną. Ja o niczym innym nie mogę myśleć, niczego
nie mogę robić, tylko ona i ona.
A Pan Bóg: - Bo chciałem, byś mógł ją pokochać.
Pyta więc Adam dalej: - Panie Boże, dlaczego zatem uczyniłeś ją
jednocześnie tak naiwną, nieroztropną i nieracjonalną.
A Pan Bóg: - Adamie, chciałem nie tylko, żebyś ty mógł ją pokochać, ale
by i ona mogła pokochać ciebie.

Ogłoszenia Duszpasterskie – XVII Niedziela zwykła 26.07.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu: w środę wspomnienie św. Marty, w piątek
wspomnienie św. Ignacego Loyoli a w sobotę wspomnienie św. Alfonsa
Marii Liguoriego.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. W Bóbrce o godz. 17.30
Różaniec i Msza św. w czasie której będzie rozważana I tajemnica
różańcowa.
4. W sobotę rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości.
5. W czasie wakacji są odprawiane dodatkowe Msze św.: w soboty w
Bóbrce o 21.00 i w Solinie w niedziele o 19.00.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
7.
Orelec
W ubiegłą niedzielę na spłatę prac przy zabytkowym kościele została
zebrana kwota 3430 zł. Dziękuję za zrozumienie i pomoc finansową.
Przy wyjściu z kościoła Radni parafialni rozprowadzają cegiełki. Ofiary
składane za cegiełki są wsparciem finansowym prac remontowokonserwacyjnych prowadzonych przy zabytkowym kościele.
Dziękuję za wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza.
Wszyscy powinniśmy dopomagać sobie wzajemnie, aby w królestwie
niebios zabłysnąć jak synowie światła, a zdobywać je trzeba czystą wiarą
i dobrymi czynami.
(św.
Leon Wielki)

Intencje różańcowe na sierpień
1.
Za osoby pracujące na morzu oraz ich rodziny.
2.
O trzeźwość narodu.

