GŁOS SERCA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

„Poza Krzyżem nie ma innej drabiny, po której można by dostać
się do nieba”.
619 "Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy" (1 Kor
15, 3).
620 Nasze zbawienie wypływa z inicjatywy miłości Boga do nas,
ponieważ "On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę
przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4, 10). " W Chrystusie Bóg jednał
ze sobą świat" (2 Kor 5,19).
621 Jezus ofiarował się w sposób dobrowolny dla naszego zbawienia.
Ukazuje On i urzeczywistnia ten dar w sposób uprzedzający podczas
Ostatniej Wieczerzy: " To jest Ciało moje, które za was będzie
wydane" (Łk 22,19).
622 Odkupienie Chrystusa polega na tym, że "przyszedł On... dać
swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 28), to znaczy umiłował swoich
"do końca" (J 13, 1), aby zostali wykupieni z "odziedziczonego po
przodkach złego postępowania" (1 P 1,18).
623 Przez swoje pełne miłości posłuszeństwo Ojcu "aż do śmierci"
(Flp 2, 8) Jezus wypełnia ekspiacyjne posłanie cierpiącego Sługi,
który "usprawiedliwi wielu, ich nieprawości... sam dźwigać będzie"
(Iz 53,11).

„Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem
Twoim i z największą żarliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś najżywsze
uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą za
grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy ; podczas gdy z wielkim
wzruszeniem i głęboką boleścią duszy mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i
myślą się w nich zatapiam, mając przed oczyma, co już mówił o Tobie, o dobry
Jezu, święty król, prorok Dawid : "Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli
wszystkie kości moje". Amen.”
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Z niedzielnej Ewangelii - II Niedziela Wielkiego Postu
“...Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych
osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich...” (Mk 9,2)
To nie jest sprawiedliwe, że tylko ich trzech. Że tylko trzech wziął ze
sobą... Było ich przecież dwunastu. Było ich dużo więcej: tych którzy za
Nim szli, którzy słuchali, którzy wierzyli. Inni też Go potrzebowali, też
byłoby im łatwiej, też by chcieli to widzieć.
“...Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana...”
To nie jest sprawiedliwe... Że inni przeżywają takie chwile z Bogiem,
widzą cuda, czynią cuda, a ty nie. Że godzinami mogą opowiadać o
modlitwie, że godzinami mogą się modlić, a ty nie. Że ich modlitwy są
wysłuchane, a ty tak gorąco błagałeś i nic. Jakby twój Bóg nie umiał
czynić cudów...
“...Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana...”
Wydaje ci się, że gdybyś tam był, wszystko byłoby proste. A tymczasem
oni też uciekli z Ogrojca, tymczasem Piotr się Jezusa zaparł... Bo nie od
jednego cudu zależy nasza wiara...
To nie jest sprawiedliwe? A może tylko brak ci zaufania do Boga... Nie
wierzysz, że wszystkich kocha... A przecież oni nie byli jedyni. Oni tylko
byli pierwsi. Dla każdego z nas Bóg ma inny czas, inne miejsce, inny
sposób. Dla ciebie też się przemieni. Trzeba tylko wyjść z Nim sam na
sam na górę wysoką...
"...Tam przemienił się wobec nich...”
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
1. Śp. Dorota Kusz – od Ireneusza, Magdaleny i
Genowefy Myrta
2. Śp. Marzanna Klimek – od Córki z rodziną
1. Śp. Krystyna Tkacz – od Rodziny Myczkowa
2. Za Parafian
Śp. Władysław Kusz – od uczestników pogrzebu
1. Śp. Janina Śnieżek – od Rodziny Gerlach
2. Śp. Marian, Krzysztof, Ryszard Piergies
Śp. Dorota Kusz – od Rodziny Wojtanowskich
1. Śp. Aniela i Ignacy Kańczuccy
2. Śp. Janina Śnieżek – od siostry Ireny
Śp. Dorota Kusz – od Żywego Różańca z
Bóbrki
Śp. Władysław Kaliniewicz
ORELEC
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimiery
Podgórskiej
Śp. Jan Owoc
Śp. Kazimiera, Stefan, Tadeusz Fedorowicz, Eugenia
Orłowska
Śp. Bogumiła Kudela (greg)
SOLINA
Śp. Maria Brendzowska – od uczestników pogrzebu
Śp. Bogdan Ryba – rocznica śmierci

Humor
Jan Paweł II głośno rozmyśla przy licznych współpracownikach:
- Co ja zrobię z tymi lektykami papieskimi? Kurzą się, miejsce zajmują.
Paweł VI sprzedał tiarę i pieniądze rozdał ubogim, ale komu ja to
sprzedam? Wiem... (i tu pada nazwisko jednego z polskich biskupów).
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1. W czwartek święto św. Kazimierza królewicza
2. 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”.
3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca – o godz. 16.00
półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań, w
czasie adoracji możliwość spowiedzi;
I piątek miesiąca – w tym tygodniu nie będzie odwiedzin chorych –
przyjdziemy z Komunią św. 12-go lutego, spowiedź w Bóbrce o godz.
15.45 a w Orelcu o godz. 17.00. Akt oddania Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa zostanie odmówiony po Komunii św.; I sobota miesiąca –
o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym
Sakramentem a następnie Msza św.
4. Za tydzień w czasie Mszy św. o godz. 8.30 dzieci z klasy III otrzymają
poświęcone modlitewniki.
5. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 19-go marca i będą trwać do V
Niedzieli Wielkiego Postu, czyli do 21-go marca.
6. W piątek w Bóbrce adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00
do godz. 21.00. Zapraszamy i zachęcamy do osobistej modlitwy.
7.
Bóbrka
●
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w
kopertach na tacę.
Orelec
●
W środę Nowenna do św. Józefa
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na
stoliku z gazetkami.
Solina
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na
tacę.

