GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
JEZUS CHRYSTUS ZOSTAŁ POGRZEBANY
624 W swoim zbawczym zamyśle Bóg postanowił, aby Jego Syn nie tylko
"umarł... za nasze grzechy" (1 Kor 15, 3), lecz także by "zaznał śmierci", czyli
poznał stan śmierci, stan rozdzielenia Jego duszy i Jego ciała między chwilą, w
której oddał ducha na krzyżu, i chwilą, w której zmartwychwstał. Jest to
misterium Wielkiej Soboty, gdy Chrystus złożony do grobu ukazuje wielki
odpoczynek szabatowy Boga po wypełnieniu zbawienia ludzi, które napełnia
pokojem cały świat.
Chrystus w swoim ciele w grobie
625 Przebywanie Chrystusa w grobie konstytuuje rzeczywistą więź między
stanem cierpiętliwości przed Paschą i Jego aktualnym stanem chwalebnym jako
Zmartwychwstałego.
Bóg (Syn) nie przeszkodził, by śmierć rozdzieliła Jego duszę i ciało, zgodnie z
koniecznym porządkiem natury, na nowo jednak je połączył przez
Zmartwychwstanie, by stać się w swojej osobie punktem spotkania śmierci i
życia, zatrzymując w sobie proces rozkładu natury powodowany przez śmierć i
stając się zasadą połączenia rozdzielonych części.
626 Ponieważ "Dawca życia", którego skazano na śmierć (Dz 3,15), jest Tym
samym, co Żyjący, który "zmartwychwstał" (Łk 24, 5-6), trzeba, aby Boska
Osoba Syna Bożego nadal pozostawała zjednoczona z Jego duszą i ciałem, które
zostały rozdzielone przez śmierć: Z faktu, że przy śmierci Chrystusa dusza
została oddzielona od ciała, nie wynika, żeby jedyna Osoba została podzielona
na dwie, ponieważ ciało i dusza Chrystusa istniały z tego samego tytułu od
początku w Osobie Słowa. Chociaż zostały rozdzielone przez śmierć, to i ciało, i
dusza pozostały złączone z tą samą i jedyną Osobą Słowa.
"Pogrzebani z Chrystusem"
628 Chrzest, którego pierwotnym i pełnym znakiem jest zanurzenie, oznacza
rzeczywiście zstąpienie do grobu chrześcijanina, który z Chrystusem umiera dla
grzechu ze względu na nowe życie: "Przez chrzest zanurzający nas w śmierć
zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie
- jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca" (Rz 6, 4).
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl;
poczta@parafia-bobrka.pl
Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego
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"...Wówczas
sporządziwszy
sobie
bicz
ze
sznurków
powyrzucał wszystkich ze świątyni...” (J 2,15)
A tobie to do Jezusa nie pasuje. Nie pasuje do świętości. Święty nie
powinien zajmować się cudzymi grzechami, nie powinien podnosić głosu,
nie powinien walczyć. Ma się zająć modlitwą: złożyć ręce, pochylić
głowę, zamknąć oczy...
Święty ma siedzieć cicho, z uśmiechem przebaczać, nastawiać drugi
policzek. Oddać swój płaszcz, gdy chcą zabrać, pokornie przyjmować
krzywdy, być ślepo posłusznym władzy, kochać nieprzyjaciół. Nie
sprzeciwiać się, nie upominać, tolerować zło...
...Ciekawe, że o taki wizerunek chrześcijańskiego świętego najbardziej
troszczą się niechrześcijańskie media i niechrześcijańskie władze...
"...Sporządziwszy
sobie
bicz
ze
sznurków
powyrzucał wszystkich ze świątyni...”
Zacząłeś sam wierzyć, że to nie pasuje do świętego... Tymczasem Jezus
wysyła chrześcijan, by głosili Ewangelię, by głosili Prawdę - również tę
trudną dla innych. Aż po krzyż. Bo chrześcijaństwo to ciągła walka. Ze
złem w sobie i wokół siebie. W sercu i w domu. I w polityce, bo dotyka
ona każdego z nas.
...A że w tej walce trzeba pamiętać i o miłosierdziu, i przebaczeniu, o
pokorze i modlitwie - to fakt. Ale to jest to samo chrześcijaństwo. Jedno i
drugie - to miłość. Grzeszących upominać...
“...Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska...”
Bogumiła Szewczyk
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Humor
Po skończonym nabożeństwie proboszcz nachyla się do mikrofonu:
- Zaraz będzie Msza Św. Proszę zostać, te pół godziny nikogo nie
zbawi.

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Wielkiego Postu 7.03.2021 r.
1. Nabożeństwa wielkopostne w naszej parafii: 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”.
2. W piątek od godz. 9.00 odwiedzimy chorych.
3. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 19-go marca i będą trwać do V
Niedzieli Wielkiego Postu, czyli do 21-go marca. Zachęcamy do udziału
w rekolekcjach i życzymy głębokiego przeżycia spowiedzi.
4. W piątek w Bóbrce adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00
do godz. 21.00. Zapraszamy i zachęcamy do osobistej i wspólnej
modlitwy w intencji naszej Ojczyzny.
5. W zakrystii można nabyć słoiczek miodu – cena 10 zł to ofiara na
hospicjum i paschaliki - cena 8 zł - to ofiara na Caritas.
6.
Bóbrka
✓
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
✓ Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na
tacę.
Orelec
✓
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na
stoliku z gazetkami.
Solina
✓
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać na tacę.
Intencje różańcowe na marzec:
1.
O głębokie przeżywanie sakramentu spowiedzi,
2.
O dar głębszego przeżywania tajemnicy Eucharystii.
Co Jezus powyrzucałby z nas – przychodzących do kościoła –
uroczystych, pobożnych, pewnych siebie, przyzwyczajonych do tradycji?
Tak jak powyrzucał z dziedzińca świątyni w Jerozolimie barany, gołębie,
pieniądze ze stołu bankierów – wyrzuciłby z nas barana pychy i złości,
uległego wołu lenistwa, trzepocącego się gołębia lekkomyślności,
chciwie liczone złotówki.
ks. Jan Twardowski

