GŁOS SERCA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
683 "Nikt... nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: <<Panem
jest Jezus>>" (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna
swego, który woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6). Poznanie wiary jest możliwe
tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Chrystusem,
trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On
wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu,
pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i
zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane wewnętrznie i
osobowo przez Ducha Świętego w Kościele:
684 Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i
udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali "jedynego
prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa" (J 17,
3). Jest On jednak ostatni w objawieniu Osób Trójcy Świętej.
685 Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest
jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i "z Ojcem i
Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę".
686 Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia
zamysłu naszego zbawienia. Dopiero jednak w "czasach ostatecznych",
zapoczątkowanych odkupieńczym Wcieleniem Syna, zostaje On
objawiony i udzielony, uznany i przyjęty jako Osoba. Wtedy Boski
zamysł, zrealizowany w Chrystusie, "Pierworodnym" i Głowie nowego
stworzenia, będzie mógł urzeczywistnić się w ludzkości przez wylanie
Ducha Świętego jako Kościół, komunia świętych, odpuszczenie
grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne.
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
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Z niedzielnej Ewangelii... 11 Niedziela zwykła

“...Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie,
on sam nie wie jak...” (Mk 4,27)
Przyznaj, że nie chce ci się chodzić na Mszę. Nic to nie zmienia. Nie chce
ci się chodzić do spowiedzi. Nie chce ci się modlić. To też nic nie
zmienia... Więc może ten czas przeznaczyć na coś innego?
“...Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie ...”
Przyznaj, że nie chce ci się modlić. Bo wokół nic się nie dzieje. Świat
dalej szary, ty dalej nie fruwasz, sąsiad dalej się tłucze. Nie, to bez sensu.
Odklepywanie. Równie dobrze mógłbyś mówić “Pana Tadeusza”. Efekt
ten sam...
“...Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie ...”
Przyznaj się, że nie chce ci się chodzić do spowiedzi. Zechciałbyś,
gdybyś wstawał z klęczek święty. Z aureolką na głowie. I wszystkimi
rozwiązanymi sprawami ... A tymczasem rolnik wrzuca w ziemię ziarno i
czeka. Wiele wody upłynie, nim się zazieleni. Całe miesiące nie może
zebrać kłosów, a przecież znów sieje...
“...Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie...”
Przyznaj się, żeś strasznie niecierpliwy. Ciągnąłbyś trawę do góry i
otwierał kwiatom pączki, by było szybciej... A tu trzeba wiary. Że we
dnie i w nocy ziarno kiełkuje. W tobie. Trzeba jednak wrzucić je w
ziemię, uprawić, odchwaścić. Modlitwa, Msza Św., spowiedź...
Urośnie... I nagle stwierdzisz, że wszystko jest już trochę inne niż było.
Prostsze, piękniejsze, większe...
“...Z królestwem Bożym dzieje się tak...”
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
1. Śp. Stanisław Prorok
2. Śp. Anna Orłowska – 4 rocznica śmierci
1. Śp. Władysław Kusz – od OSP Bóbrka
2. Śp. Helena Adamiak – od Rodziny Płoch
1. Śp. Stanisław Prorok
2. Śp. Maria Tokarczyk – 1 rocznica śmierci
1. Śp. Stanisław Prorok
2. Śp. Władysław Kusz – od wnuka Mateusza z żoną
Śp. Stanisław Prorok
1. Śp. Stanisław Prorok
2. Śp. Helena Adamiak – od Rodziny Radio
Śp. Kazimiera, Stefan i Tadeusz Fedorowicz,
Eugenia Orłowska
Śp. Maria Stoberska
ORELEC
Śp. Stefania Wieczorek – od Anny, Wiesławy i
Ryszarda z Czarnówka
1. Śp. Stefania Wieczorek – od wnuczki Agnieszki z
rodziną
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dagmary
z okazji urodzin
Śp. Jan Owoc
Śp. Stefania Wieczorek – od Teresy i Barbary z
Goraju
SOLINA
Śp. Stanisław Prorok

HUMOR
Przewodnik zwraca się do turystów zwiedzających wodospad
Niagara: Gdyby ta pani w żółtym sweterku przestała mówić,
usłyszelibyśmy huk tego wodospadu.
***
Co powiedział Bóg po stworzeniu mężczyzny?
- Stać mnie na więcej.

Ogłoszenia Duszpasterskie – XI Niedziela zwykła 13.06.2021 r.
1. Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski w Kalwarii Zebrzydowskiej zdecydowali, że z
dniem 20 czerwca br., zostaną zniesione dyspensy od uczestnictwa w
niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane we wszystkich
diecezjach, w których do tej pory obowiązywały.
2. W Liturgii w poniedziałek wspominamy bł. Michała Kozala, biskupa i
męczennika a w czwartek wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego.

3. Przez cały czerwiec odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana
Jezusa przed Najświętszym Sakramentem w dni powszednie po Mszy św.
a w niedziele po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.
4. W piątek zapraszam na adorację Najświętszego Sakramentu do Bóbrki
między godz. 20.00 a godz. 21.00.
5. ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Grzegorz
Andrzej Cioć i Kinga Kusz – oboje pochodzący z naszej parafii.
Zapowiedź II. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
6.
Orelec
Na spotkaniu Rady Parafialnej została podjęta decyzja o naprawieniu
krawężników przy parkingu i dlatego proszę chętnych panów o pomoc
przy tej pracy w sobotę 19-go czerwca od godziny 9.00. Proszę o
przyniesienie narzędzi.
Królestwo ma na celu przekształcenie stosunków
między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę
jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie
wzajemnie.
św. Jan Paweł II

