GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
561 "Życie Chrystusa było nieustannym nauczaniem: Jego milczenie, cuda,
czyny, modlitwa, miłość do ludzi, szczególna troska o poniżonych i biednych,
całkowite przyjęcie ofiary krzyżowej dla odkupienia ludzi i Zmartwychwstanie są urzeczywistnieniem Jego słów i wypełnieniem Objawienia" .
562 Uczniowie Chrystusa powinni upodabniać się do Niego, aż On ukształtuje
się w nich. "Dlatego też dopuszczeni jesteśmy do misteriów Jego życia, z Nim
współukształtowani, wespół z Nim umarli i wespół z martwych wskrzeszeni, aż
wespół z Nim panować będziemy" .
563 Pasterz lub mędrzec może tu na ziemi zbliżyć się do Boga, klękając przed
żłobkiem betlejemskim i adorując Go ukrytego w słabości dziecka.
564 Jezus przez swoje poddanie się Maryi i Józefowi, a także przez swoją
pokorną pracę w ciągu długich lat w Nazarecie, daje nam przykład świętości w
codziennym życiu rodziny i w pracy.
565 Od początku swojego życia publicznego, to jest od przyjęcia chrztu, Jezus
jest "Sługą" całkowicie poświęconym dziełu Odkupienia, które wypełni się
przez "chrzest" Jego męki.
566 Kuszenie na pustyni ukazuje Jezusa, pokornego Mesjasza, który odnosi
zwycięstwo nad Szatanem przez całkowite przylgnięcie do zamysłu zbawienia
zamierzonego przez Ojca.
567 Królestwo Boże zostało zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa.
"Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa" :
Kościół jest zalążkiem i początkiem tego Królestwa. Jego klucze zostały
powierzone Piotrowi.
568 Przemienienie Chrystusa ma na celu umocnienie wiary Apostołów ze
względu na przyszłą mękę wyjście na "wysoką górę" jest przygotowaniem do
wejścia na Kalwarię. Chrystus, Głowa Kościoła, ukazuje to, co zawiera Jego
Ciało i czym promieniuje w sakramentach: "nadzieję chwały" (Kol 1, 27).
569 Jezus dobrowolnie udał się do Jerozolimy, wiedząc, że umrze tam bolesną
śmiercią z powodu sprzeciwu grzeszników.
570 Wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście Królestwa, które KrólMesjasz, przyjęty w swoim mieście przez dzieci i pokornych sercem, idzie
wypełnić przez Paschę swojej Śmierci i swojego Zmartwychwstania.
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Z niedzielnej Ewangelii... 30 Niedziela Zwykła, rok A

"...Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem..." (Mt
22,37)
W zasadzie to kochasz Boga. Naprawdę... Gdyby tak nie było, nie
robiłbyś wielu rzeczy. Niedzielna Msza św., pacierz, spowiedź. Przede
wszystkim spowiedź. Nikt by cię nie zmusił. Tym bardziej inne
drobiazgi: ksiądz po kolędzie, procesja, składka na tacę...
"...Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem..."
W zasadzie to kochasz Boga. Naprawdę... Choć pewne rzeczy
zachowałeś tylko dla tradycji. Święcone, opłatek, kolędy. Czasem nawet
ślub i chrzest bliższe są tradycji niż Boga. Ale ogólnie rzecz biorąc kochasz Boga. Masz krzyż na ścianie i Pismo święte na półce...
"...Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem..."
W zasadzie to kochasz Boga. Naprawdę... A dla siebie masz tylko ten
mały kącik w sercu. Taki mały. Ale gdy siadasz w tym kąciku - szczelnie
zamykasz drzwi przed Bogiem. Gdyby tu zajrzał, trzeba by się
zawstydzić. Trzeba by coś zmienić. Trzeba by posprzątać... Więc nie
będziesz o Bogu myślał, gdy siedzisz w tym małym serca kąciku. Nie
chcesz mieć wyrzutów sumienia...
"...Będziesz miłował Pana Boga swego CAŁYM swoim sercem,
CAŁĄ swoją duszą, CAŁYM swoim umysłem
Bogumiła Szewczyk

BÓBRKA
Poniedziałek
16.00
1. Śp. Tadeusz Tkaczyszyn
26.10
2. Śp. Aleksander Zwierzchowski
Wtorek 27.10
16.00
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski
2. Śp. Stanisław i Marianna Białeccy
Środa 28.10
16.00
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski
2. O dary Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo dla dzieci i wnuków
Czwartek 29.10 16.00
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski
2. Śp. Katarzyna Dacko – od kuzynki Marii
Drahucz z rodziną z Łobozewa
Piątek 30.10
16.00
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski
2. Za Parafian
Sobota 31.10
16.00
1. Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny
Demkowiczów
2. Śp. Tadeusz Owoc – od Jana i Janiny Caban
Niedziela 1.11
8.30
Śp. Katarzyna Dacko – od Reginy Stępień z
rodziną
12.30 - na Śp. Stanisław Podkalicki – od uczestników
cmentarzu pogrzebu
ORELEC
Środa 28.10
17.30 Śp. Tadeusz Skotnicki
Piątek 30.10
17.30 1. Śp. Maria Wojtanowska – od Stanisławy
Zaniewicz
2. Śp. Tadeusz Owoc – od uczestników pogrzebu
Niedziela 1.11
7.00
Śp. Zofia Nawrocka – od uczestników pogrzebu
11.00
Śp. Tadeusz Skotnicki – 2 rocznica pogrzebu
SOLINA
Wtorek 27.10
17.30 1. Śp. Katarzyna Dacko – od Pracowników
Urzędu Gminy Solina
2. O Boże błogosławieństwo dla pana Tadeusza
Ulanowskiego
Niedziela 1.11
9.45
Śp. Piotr Dzwończyk
HUMOR
- Katechetka pyta dzieci: Gdzie mieszka Pan Bóg?
- Jasiu się zgłasza i mówi: W łazience.
- Zaskoczony katecheta: W łazience?
- Jasiu odpowiada: Tak, bo tato zawsze rano krzyczy: o mój Boże, wyłaź
wreszcie z tej łazienki !!!

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXX Niedziela zwykła 25.10.2020 r.
1. W środę święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
2. W następną niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. będą odprawione według następującego porządku:
Orelec: o 7.00 oraz o 11.00 (procesja na cmentarz); Bóbrka: o 8.30 oraz
o 12.30 w kaplicy na cmentarzu (procesja na cmentarzu); Solina: 9.45 w
kaplicy na cmentarzu (procesja na cmentarzu).
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce w piątek od 20.00 do
21.00.
4. Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za kościół w Orelcu, w 11-tą rocznicę
jego konsekracji.
5. Zachęcamy do udziału w Różańcu – ostatni tydzień października - ale
również do przystępowania do sakramentu spowiedzi – każdego dnia
przed Mszą św. Nabożeństwa Różańcowe w naszej parafii. Różaniec jest
odmawiany: w niedzielę w Bóbrce o godz. 15.00, w dni powszednie w
Bóbrce o godz. 16.00, w Solinie we wtorki a w Orelcu w środy i piątki o
godz. 17.30. Po Różańcu Msza św. Za udział w Nabożeństwie można
uzyskać odpust zupełny.
6. Na stoliku leżą kartki na których można wpisywać imiona swoich
zmarłych, których będziemy polecać w listopadzie. W intencji zmarłych
będzie odprawionych w naszej parafii w listopadzie 12 Mszy św. i będzie
odmawiana cząstka Różańca. Proszę zaznaczyć w którym kościele mają
być wspominani nasi zmarli.
7.
Bóbrka, Solina
Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła
o dokonanie wpłaty.
Spotkanie na temat programu „Czyste powietrze” - wymiana źródła ciepła
i założenia instalacji fotowoltaicznych w domach. Szczegóły w gablocie.
Orelec
1 listopada radni parafialni będą zbierali ofiary do puszek na cele
inwestycyjne na cmentarzu (jeżeli będzie to możliwe).
Prośba o uporządkowanie terenu wokół kościołów i cmentarza przed 1
listopada.

