GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Symbole Ducha Świętego
694 Woda. Symbolika wody oznacza działanie Ducha Świętego w sakramencie
chrztu, ponieważ po wezwaniu Ducha Świętego staje się ona skutecznym
znakiem sakramentalnym nowego narodzenia; jak nasze pierwsze naturalne
narodzenie dokonało się w wodzie, tak woda chrzcielna rzeczywiście oznacza
nasze narodzenie do życia Bożego, które jest nam udzielane w Duchu Świętym.
Duch jest w sposób osobowy Wodą żywą, która wypływa z boku Chrystusa
ukrzyżowanego jak ze swego źródła i która tryska w nas na życie wieczne.
695 Namaszczenie. Namaszczenie olejem także oznacza Ducha Świętego. We
wtajemniczeniu chrześcijańskim jest ono znakiem bierzmowania. Chcąc jednak
ująć w pełni całą symbolikę, trzeba odwołać się do pierwszego namaszczenia
dokonanego przez Ducha Świętego, którym było namaszczenie Jezusa. Chrystus
(w j. hebrajskim "Mesjasz") oznacza "namaszczony" Duchem Bożym.
"Namaszczeni" Pana byli już w Starym Przymierzu. Jezus jest Namaszczonym
Boga w sposób wyjątkowy, ponieważ człowieczeństwo, które przyjmuje Syn,
jest całkowicie "namaszczone Duchem Świętym". Jezus jest ustanowiony
"Chrystusem" przez Ducha Świętego. Dziewica Maryja poczęła Chrystusa z
Ducha Świętego, który przez anioła ogłasza Go jako Chrystusa podczas Jego
narodzenia i który poleca Symeonowi iść do Świątyni, by zobaczył Mesjasza
Pańskiego; On napełnia Chrystusa i Jego moc wychodzi z Chrystusa, gdy
uzdrawia i leczy choroby. On wskrzesza Jezusa z martwych. Jezus wylewa
obficie Ducha Świętego, aby święci", zjednoczeni z człowieczeństwem Syna
Bożego, przyoblekli się w "człowieka doskonałego".
696 Ogień. Ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego.
Prorok Eliasz, swoją modlitwą sprowadza ogień z nieba na ofiarę na górze
Karmel; jest on figurą ognia Ducha Świętego, który przekształca wszystko,
czego dotknie. Jan Chrzciciel, który pójdzie przed Panem w duchu i mocy
Eliasza" (Łk 1,17), zapowiada Chrystusa jako Tego, który "chrzcić... będzie
Duchem Świętym i ogniem" (Łk 3, 16), tym Duchem, o którym Jezus powie:
"Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już
zapłonął" (Łk 12, 49). W postaci języków "jakby z ognia" Duch Święty
spoczywa na uczniach w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą (Dz 2, 34). Tradycja duchowa zachowa tę symbolikę ognia jako jedną z najlepiej
wyrażających działanie Ducha Świętego: "Ducha nie gaście" (1 Tes 5, 19).
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Z niedzielnej Ewangelii - 15 Niedziela zwykła
"...Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po
dwóch...” (Mk 6,7)
Potrzebujesz czasem oderwać się od wszystkiego i wszystkich. Od
wszystkich znanych ci twarzy, znajomych uśmiechów, codziennie
słyszanych głosów. Marzysz, by być sam. Urlop bez żony, bez dzieci, bez
znajomych. Wolny. Sam...
"...Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich ...”
Potrzebujesz czasem oderwać się od wszystkiego ale tak naprawdę to nie
chcesz być sam. Chcesz uciec od starych znajomych, by spotkać nowych.
Uciec od bliskich, aby poznać innych, którzy staną się bliscy. Uciec od
codziennych, do znudzenia tych samych rozmów, żeby prowadzić te
same rozmowy, tyle że z kimś innym... Nie potrafisz być naprawdę sam.
"...Jezus przywołał do siebie Dwunastu ...”
Pozbawiony kontaktu z człowiekiem jesteś nieszczęśliwy, zagubiony.
Ludzie, którzy na co dzień drażnią, przeszkadzają, krzywdzą - dla
samotnego są wybawieniem, marzeniem, chlebem...
Ludzie umierają na samotność. Jeśli nie mogą się otworzyć, sprawdzić,
porównać, oprzeć. Jeśli nie mają dla kogo żyć. Nawet jeśli potrafią się
wypowiedzieć inaczej, pisać wiersze, malować, grać, ktoś musi to jeszcze
usłyszeć... Ludzie samotni wariują lub umierają.
Dlatego Jezus posyła nas w świat parami. Tylko wtedy, gdy obok jest
człowiek, można wzrastać. Tylko wtedy można się uświęcać. Tylko
wtedy można innym przekazać Boga... Tylko wśród ludzi można się
zbawić. Choćbyśmy czasem mieli ich serdecznie dość...
“...Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych
duchów oraz wielu chorych uzdrawiali...”
Bogumiła Szewczyk
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Śp. Maria Dutt – 5 rocznica śmierci

18.00

O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla Nikodema i Grzegorza w 1 urodziny

18.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
łaski
1. O zdrowie dla Artura i Eweliny
2. Śp. Halina Sawinda – od OSP Bóbrka
Śp. Katarzyna Dereń – od Córki Róży
1. O potrzebne dary dla siostry Barbary
2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od Rodziny z
Zawoi
Śp. Dorota i Stanisław Kusz
Śp. Czesława Podgórska – od Rodziny Olszewskich
z Brzostku
ORELEC
Śp. Helena Adamiak – od brata Szczepana z rodziną
Śp. Helena Adamiak – od Kazimierza i Józefy
Adamiak z rodziną
Śp. Jan Sędzimir – rocznica śmierci
Śp. Krzysztof Dobrowolski
SOLINA
Śp. Czesław Dmochowski
Za Parafian
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Pyta się nauczycielka dzieci w klasie "gdzie mieszka Bóg?"
Jasiu się zgłasza i mówi że w łazience.
W łazience??? Skąd ty to wiesz?
"Tatuś zawsze rano krzyczy - O mój Boże, wyłaś wreszcie z tej
łazienki!!!
Ogłoszenia Duszpasterskie – XV Niedziela zwykła 11.07.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu wspominamy w poniedziałek św. Brunona
Bonifacego, we wtorek świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, w
czwartek św. Bonawenturę a w piątek NMP z Góry Karmel.

2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W ramach Archidiecezjalnej Sztafety Różańcowej nasza Parafia
zaproszona jest do udziału w tej modlitwie 14 lipca o godzinie 2.00.
Proszę Parafian o odmówienie jednej cząstki Różańca w następującym
porządku: Orelec nry 1-40 tajemnice radosne, Orelec nry pozostałe
tajemnice światła, Bóbrka tajemnice bolesne i Solina tajemnice
chwalebne. Ofiarujmy modlitwę w intencji naszej diecezji, powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne oraz we wszystkich intencjach, które będą
nieśli pielgrzymi idący na Jasną Górę oraz uczestnicy Sztafety
Różańcowej. Jeżeli są osoby chętne do odmówienia cząstki Różańca o
godz. 2.00 to proszę o informację.
4. Do końca wakacji jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w
niedziele o godz. 19.00.
5. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
6.
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Natalia Kabaj z naszej parafii i Mariusz Adam Olszyk z parafii w Lesku –
zapowiedź III.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.

Ten, kto nie ma miłości, nie powinien głosić cudownych
prawd boskich. Ponieważ ten, kto chce je godnie głosić, musi mieć
w sobie wielką miłość do bliźniego. św. Albert Wielki

