GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"JEZUS WSTĄPIŁ DO NIEBA,
SIEDZI PO PRAWICY BOGA, OJCA WSZECHMOGĄCEGO"
659 "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19).
Ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili Jego zmartwychwstania, jak
dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na
stałe. Jednak przez czterdzieści dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami
oraz pouczał ich o Królestwie, Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod
postacią zwyczajnego człowieczeństwa. Ostatnie ukazanie się Jezusa kończy
się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej,
symbolizowanej przez obłok i niebo, gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga,
W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi ustanowi
go apostołem.
661 Tylko Chrystus, Ten, który "wyszedł od Ojca", może "wrócić do Ojca".
"Nikt nie wstąpił do nieba oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna
Człowieczego" (J 3, 13). Człowieczeństwo pozostawione swoim własnym
siłom nie ma dostępu do życia i do szczęścia Bożego. Jedynie Chrystus
mógł otworzyć człowiekowi taki dostęp: "Jako nasza Głowa wyprzedził nas
do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członki
Mistycznego Ciała również tam wejdziemy".
662 "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do
siebie" (J 12, 32). Wywyższenie na krzyżu zapowiada wywyższenie
Wniebowstąpienia. Jezus Chrystus, jedyny Kapłan nowego i wiecznego
Przymierza, "wszedł do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed
obliczem Boga" (Hbr 9, 24). W niebie Chrystus nieustannie urzeczywistnia
swoje kapłaństwo, "bo zawsze żyje, aby się wstawiać za tymi, którzy przez
Niego zbliżają się do Boga" (Hbr 7, 25).
663 Chrystus zasiada już po prawicy Ojca. "Przez prawicę Ojca rozumiemy
chwałę i cześć Bóstwa, gdzie Ten, który istniał jako Syn Boży przed
wszystkimi wiekami, jako Bóg i współistotny Ojcu, zasiadł cieleśnie po
Wcieleniu i uwielbieniu Jego ciała".
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Z niedzielnej Ewangelii – IV Niedziela Wielkanocna

“...Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni.
I te muszę przyprowadzić...” (J 10,16)
Wyśmiewasz się ze Świadków Jehowy. Z tego co mówią. Że w niebie
będzie tylko 144 tysiące. I tylko świadków Jehowy. Że ty nie masz szans
na niebo... Bo im się wydaje, że są jedyni, przez Boga wybrani. Bo im się
wydaje, że są mądrzejsi od Słowa Ewangelii. Bo im się wydaje, że
wiedzą wszystko...
“...Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni...”
Wyśmiewasz się ze świadków Jehowy. Wyrzucasz ich za drzwi z
pogardą. Dorzucisz słowa złośliwe. Przecież dobrze wiesz, że źle wierzą.
Przecież doskonale wiesz, że nie mają szans na niebo. Że tylko my,
rzymscy... Jak ty to dobrze wiesz...
“...Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni...”
A może by jednak pozostawić decyzję Bogu? A może by tak pozwolić
Bogu na miłosierdzie? A może, zamiast pogardliwego spojrzenia, z
uśmiechem powiedzieć: Dziękuje, ale wiem w Kogo wierzę, wiem w co
wierzę, naprawdę wierzę... A może by tak jeszcze postarać się, żeby te
słowa stały się prawdą?
Bo inaczej może się okazać, że ten świadek Jehowy, którym tak
pogardzałeś, znajdzie się bliżej Boga, niż ty...
“...Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni
I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz...”
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
1. Śp. Kazimiera i Józef
2. Za Parafian
1. Śp. Dorota Kusz – od Rodziny Czyrkiewiczów
2. Śp. Kazimiera i Józef
1. Śp. Kazimiera i Józef
2. Śp. Czesława Podgórska – od uczestników
pogrzebu
1. Śp. Kazimiera i Józef
2. Śp. Genowefa i Eugeniusz Świder
Śp. Kazimiera i Józef

1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Stanisławy Pawlak – w 75 urodziny
2. Śp. Andrzej Dębicki – od Rodziny Wartel
Niedziela 8.30
1. Śp. Roman Świdnicki
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
2.05
Członkiń Róży pw. Królowej Apostołów
12.30 Śp. Kazimiera i Józef
ORELEC
Środa 28.04 19.00 O zdrowie dla Magdaleny
Piątek 30.04 19.00 1. Śp. Stefania Wieczorek – od Aliny i Szczepana
Dobrowolskich
2. Sp. Bronisław Wojtanowski – od uczestników
pogrzebu
Niedziela
7.00 Śp. Maria, Ludwik, Edward i Zygmunt
2.05
11.00 Śp. Danuta, Rafał, Barbara Jatczyszyn
SOLINA
Niedziela
9.45 Śp. Katarzyna, Jan, Mieczysław, Franciszek
2.05
Porębski
HUMOR
W ostatnią niedzielę odbyło się poświęcenie nowych dzwonów.
Najważniejsze osoby w wiosce - ksiądz i sołtys - bardzo pięknie mówili.
Potem zostały one powieszone. Od tamtej pory jest we wsi o wiele
przyjemniej”.

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 25 .04.2021 r.
1. W Liturgii w czwartek przypada święto św. Katarzyny Sieneńskiej –
patronki Europy. Tego dnia przypada dzień męczeństwa duchowieństwa
polskiego w czasie II wojny światowej.
2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Modlitw o powołania do służby w
Kościele.
3. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji naszej Ojczyzny, ustania epidemii, o zdrowie dla chorych i
potrzebne łaski dla opiekujących się chorymi.
4. W sobotę przypada I sobota miesiąca. O godz. 17.30 odmówimy
Różaniec wynagradzający oraz Litanię do Matki Bożej Loretańskiej.
Następnie będzie Msza św. z rozważaniem I tajemnicy Różańca. Tego
dnia rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Nabożeństwa będą odprawiane
w dni powszednie po Mszy św. a w niedziele będziemy odmawiać Litanię
Loretańską po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.
5. Osoby modlące się systematycznie na różańcu lub pragnące rozpocząć
taką formę modlitwy prosimy o zgłaszanie się do powstającego nowego
Koła Żywego Różańca w naszej parafii.
6.W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
7.
ORELEC
➢
Po konsultacji z Radą Parafialną i innymi parafianami proszę aby
od I niedzieli maja ofiary na tacę inwestycyjną były składane w
podpisanych kopertach. Proponowana kwota od Rodziny to 40 zł.
➢
Na prośbę Pana Wójta w gablocie została umieszczona informacja
o obowiązkowym spisie powszechnym, który trwa do końca września
2021 r.
8. Intencje różańcowe na maj:
1.
Aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami dla
dobra i ochrony obywateli.
2.
O nowe powołania kapłańskie, szczególnie do naszej
Archidiecezji.
Światu potrzeba kapłanów, bo światu potrzeba
Chrystusa.
św. Jan Paweł II

