GŁOS SERCA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Śmierć Chrystusa jest jedyną i ostateczną ofiarą
613 Śmierć Chrystusa jest równocześnie ofiarą paschalną, która wypełnia
ostateczne odkupienie ludzi przez Baranka, "który gładzi grzech świata" (J 1,
29), i ofiarą Nowego Przymierza, przywracającą człowiekowi komunię z
Bogiem oraz dokonującą pojednania z Nim przez "Krew Przymierza, która
za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" (Mt 26, 28).
614 Ofiara Chrystusa jest jedyna; dopełnia i przekracza wszystkie ofiary.
Jest ona darem samego Boga Ojca, ponieważ Ojciec wydaje swego Syna,
aby pojednać nas ze sobą. Jest ona równocześnie ofiarą Syna Bożego, który
stał się człowiekiem; dobrowolnie i z miłości ofiaruje On swoje życie Ojcu
przez Ducha Świętego, aby naprawić nasze nieposłuszeństwo.
Jezus zastępuje swoim posłuszeństwem nasze nieposłuszeństwo
615 "Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się
grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się
sprawiedliwymi" (Rz 5, 19). Przez swoje posłuszeństwo aż do śmierci Jezus
stał się cierpiącym Sługą, który w sposób zastępczy "siebie na śmierć
ofiarował", "poniósł grzechy wielu", aby "usprawiedliwić wielu i dźwigać
ich nieprawości" (Iz 53, 10-12). Wynagrodził On za nasze winy i
zadośćuczynił Ojcu za nasze grzechy.
Jezus spełnia swoją ofiarę na krzyżu
616 "Umiłowawszy swoich... do końca ich umiłował" (J 13, 1): ta miłość
nadaje ofierze Chrystusa wartość odkupieńczą i wynagradzającą, ekspiacyjną
i zadośćczyniącą. "Miłość Chrystusa przynagla nas..i" (2 Kor 5,14). Żaden
człowiek, nawet najświętszy, nie był w stanie wziąć na siebie grzechów
wszystkich ludzi i ofiarować się za wszystkich. Istnienie w Chrystusie
Boskiej Osoby Syna, która przekracza i równocześnie obejmuje wszystkie
osoby ludzkie oraz ustanawia Go Głową całej ludzkości, umożliwia Jego
ofiarę odkupieńczą za wszystkich.
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl;
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“...Przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych...” (Mk 1,32)
Też byś uzdrawiał, gdybyś miał taką moc... Tylu bliskich ludzi płakało z
bólu, tyle drogich osób umierało i sam wiesz, co to choroba... Tak chętnie
byś uzdrawiał, gdybyś mógł. Już nikt z kochanych osób by nie cierpiał...
“...Przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych...”
… gdybyś miał taką moc... Wchodzisz do szpitala i na “trzy-cztery”
wszyscy wstają. Jedziesz do Afryki i wszystkie dzieci zdrowe. I twoje
dzieci nie wiedzą co to katar. I matce pamięć wróci...
“...Przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych...”
Też byś uzdrawiał, gdybyś miał taką moc... A jesteś pewien, że nie
masz? A może twoja wina, że nie masz?... Przytulić płaczące dziecko,
zamiast szarpać go za ramiona ze złości. Przypomnieć starej matce gdzie
ma kłaść cukierniczkę, zamiast wypominać sklerozę. Szczerze
porozmawiać, zamiast oskarżać za plecami. Znaleźć czas dla
nieciekawego sąsiada... Bo serca ludzkie potrzebują pomocy. Bo
kochanemu łatwiej znieść cierpienie, niż samotnemu...
A może to dla ciebie za trudne? Tu nie wystarczy wyciągnąć rąk nad
chorym... Cóż... To prawda. Ale mówiłeś, że gdybyś miał taką moc, to
byś uzdrawiał... Masz taką moc. I masz takie możliwości. To miłość...
“...On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę, podniósł.
Gorączka ją opuściła...
Bogumiła Szewczyk

Poniedziałek
8.02

16.00

Wtorek
16.00
9.02
Środa 10.02 16.00

BÓBRKA
Śp. Stefania Wieczorek – od uczestników pogrzebu
Śp. Marzanna Klimek – od Mamy i syna Piotra
Śp. Krzysztof Rzepecki (1 rocznica śmierci) i
Ryszard Krasicki

Czwartek
11.02

16.00

Śp. Krystyna Tkacz – od sąsiadów Sawindów i Puchałów

Piątek 12.02

16.00

Śp. Krystyna Tkacz – od męża Stanisława

Sobota 13.02 16.00

Śp. Stanisław Smoliński

Środa
10.02

17.30

1. Marzanna Klimek – od brata Dariusza z rodziną
2. Śp. Józef Dereń – 1 rocznica śmierci – od
Mamy Katarzyny Dereń
Śp. Dorota Kusz – od Rodziny Orłowskich
ORELEC
Śp. Janina Śnieżek – od Zofii Dobrowolskiej

Piątek 12.02

17.30

Śp. Janina Śnieżek – od Rodziny Dobrowolskiej

Niedziela
14.02

7.00
11.00

Śp. Karolina i Jan Szulc
Śp. Janina Śnieżek – od sąsiadów Elżbiety i Piotra

Niedziela
14.02

8.30

12.30

Niedziela
14.02

9.45

SOLINA
O potrzebne łaski dla Szymona i jego rodziny

Humor
Jest sobie trzech głównych przedstawicieli wyznań. Ksiądz katolicki,
pastor protestancki i rabin. Opowiadają oni sobie co robią z pieniędzmi
zebranymi na tacę. najpierw chwali się ksiądz:
- No ja rysuję na ziemi koło i w pewnym momencie podrzucam te
pieniążki do góry, co spadnie do środka tego koła to idzie dla Pana Boga.
A teraz chwali się pastor:
- No, ja rysuję na ziemi linię i po podrzuceniu pieniędzy , co spadnie po
prawej stronie tej linii to jest dla Pana Boga.
A teraz chwali się rabin:
- No, a ja podrzucam pieniądz i co Pan Bóg sobie złapie to Jego.

***
Krążyła plotka, że pewna zakonnica dokonuje niewiarogodnych cudów.
Papież
zlecił zbadanie tej sprawy św. Filipowi Neri. Po długiej podróży Święty
dotarł
wreszcie do odległego klasztoru i poprosił o widzenie z zakonnicą. Kiedy
weszła do izby, ściągnął swe zabłocone buty i poprosił by je wyczyściła.
Zakonnica fuknęła wyniośle i obróciła się na pięcie. Św. Filip założył
buty i wrócił zdać sprawę papieżowi.
- Niech Wasza Świątobliwość nie wierzy tym plotkom - powiedział.
- Gdzie nie ma pokory nie może być cudów.
Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela zwykła 7.02.2021 r.
1. W środę wspomnienie św. Scholastyki a w czwartek wspomnienie
NMP z Lourdes – tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Chorego.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do Bóbrki w piątek
od godz. 20.00 do 21.00.
4. 13 lutego w sobotę o godz. 17.00 w Myczkowie rozpocznie się
pierwsze spotkanie w ramach katechez przedmałżeńskich i
przedślubnych. Zaproszone są osoby, które zamierzają zawrzeć
małżeństwo.
5. Za tydzień po Mszy św. o godz. 8.30 będzie spotkanie dla Rodziców i
dzieci z klasy III w ramach przygotowań do I Komunii św.
6. Intencje różańcowe na luty;
ogólna: Aby kobiety – ofiary przemocy, były chronione przez
społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchane
diecezjalna: o nowe powołania do życia konsekrowanego w Kościele.
Na Eucharystii Jezus wysłuchuje naszych skarg – więc Mu je
przedstawmy, tu leczy nasze rany więc – więc Mu je pokażmy, tu
wzmacnia nas swoim Ciałem i swoją Krwią – więc je przyjmijmy.

