GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
IV. Duch Chrystusa w pełni czasu
"Raduj się, pełna łaski"
722 Duch Święty przygotował Maryję przez swoją łaskę. Było czymś
odpowiednim, aby Matka Tego, w którym "mieszka cała Pełnia: Bóstwo
na sposób ciała" (Kol 2, 9), była "pełna łaski". Tylko dzięki łasce została
Ona poczęta bez grzechu pierworodnego jako najpokorniejsza ze
stworzeń, najbardziej zdolna do przyjęcia niewymownego Daru
Wszechmogącego. Słusznie więc anioł Gabriel pozdrawia Ją jako "Córę
Syjonu": "Raduj się". Dziękczynienie, które Maryja kieruje do Ojca w
Duchu Świętym w Magnficat, gdy nosi w sobie Syna Wiecznego, jest
dziękczynieniem całego Ludu Bożego, a więc i Kościoła.
723 W Maryi Duch Święty wypełnia zamysł życzliwości Ojca. Za sprawą
Ducha Świętego Maryja poczęła i zrodziła Syna Bożego…
724 W Maryi Duch Święty objawia Syna Ojca, który staje się Synem
Dziewicy. Ona jest krzewem gorejącym ostatecznej teofanii; napełniona
Duchem Świętym, pokazuje Słowo w uniżeniu Jego ciała i pozwala Go
poznać ubogimi pierwocinom narodów.
725 Przez Maryję wreszcie Duch Święty zaczyna prowadzić do komunii z
Chrystusem ludzi, "w których Bóg upodobał sobie. Pokorni są zawsze
uprzywilejowani w przyjmowaniu Go: pasterze, mędrcy, Symeon i Anna,
nowożeńcy z Kany i pierwsi uczniowie.
726 Na końcu tego posłania Ducha, Maryja staje się "Niewiastą", nową
Ewą, "Matką żyjących", Matką "całego Chrystusa". Jako taka jest Ona
obecna z Dwunastoma trwającymi "jednomyślnie na modlitwie" (Dz
1,14) na początku" czasów ostatecznych", które zapoczątkowuje Duch
Święty w poranek Pięćdziesiątnicy wraz z ukazaniem się Kościoła.
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka
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Z niedzielnej Ewangelii - 21 Niedziela zwyka
“Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem” (J 6,55)
Niby wiesz o tym, ale do Komunii nie chodzisz. No, może od święta.
Dwa razy w roku robisz Panu Bogu tę łaskę. Ale jeden raz po spowiedzi i
koniec. Łaska Najświętsza jednorazowego użytku...
“Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest …”
Niby wiesz o tym, ale do Komunii nie chodzisz. Ciężkie grzechy? Może. .
Nie, nie o to chodzi. Nie, że nie możesz. Nie, że nie chcesz. Ty właściwie
nie wiesz, czy możesz, ot co. Nie wiesz, czy ci jeszcze wolno. W tym
rzecz. Lekki, ciężki? To nieprawda, że łatwo odróżnić. To nieprawda, że
zawsze łatwo...
“Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest …”
Dobrze wiesz o tym, ale do Komunii nie chodzisz. To wymaga wysiłku,
by rozeznać się w grzechach. Być pewnym i spokojnym, że to lekki... To
wymaga wysiłku. Wysiłku, by wytrzymać jeszcze tydzień. Nie zachlapać
serca tak od razu... To wymaga wysiłku. Ciągłej kontroli... I tego właśnie
ci się nie chce. Dlatego nie chodzisz do “nieświątecznej” Komunii...
“Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest …jem”
Chciałbyś wiedzieć bez żadnego wysiłku. Być czysty bez żadnej pracy...
A przed sklepem ciągle kolejki. W cukierni kolejki... Kupujesz, kupujesz,
kupujesz. Pracujesz, by kupić. Kupujesz, by jeść. ...Bo trzeba wysiłku, by
mieć na co dzień chleb. By mieć Chleb, potrzeba wysiłku...
“Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą (...)Czyż i wy chcecie
odejść? ”
Bogumiła Szewczyk
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O cud uzdrowienia dla Bogdana
Śp. Helena Adamiak – od chrześniaka Tomka z
rodziną
Śp. Bolesław Sieńko
Śp. Bogusław Duś
Śp. Halina Sawinda – od Wioletty Nawrockiej z
Rodziną
Śp. Bronisław i Zofia Podkaliccy
O Boże błogosławieństwo dla Marcina w 40
urodziny
Śp. Czesława Podgórska – od Krystyny i Leona
Dobrowolskich
ORELEC
Za Parafian
Śp. Bronisław Wojtanowski – od wnuczka

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i
opiekę Matki Bożej dla Wiktorii w 18 urodziny
Niedziela
7.00 Śp. Zygmunt, Edward, Ludwik, Maria Koza
29.08
11.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i
zdrowie dla Marii w 87 urodziny i dla Oli w 17
urodziny
SOLINA
Niedziela
9.45
Śp. Krystyna Sypuła (w rocznicę śmierci)
19.00
29.08
Za Parafian
HUMOR
Jak trzema słowami wywołać u kobiety szczęście?
„kupię Ci to”,
„kochanie już wróciłem”
„ja zrobię obiad”
Dzisiaj ja wyprasuję”
„chodźmy na zakupy”
„to tylko samochód”
19.00

„dzisiaj sobie odpocznij”.
***
Ogłoszenia Duszpasterskie – XXI Niedziela zwykła 22.08.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: we wtorek święto św.
Bartłomieja apostoła, w czwartek uroczystość NMP Częstochowskiej, w
piątek wspomnienie św. Moniki, a w sobotę wspomnienie św. Augustyna.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W czwartek przypada uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św.
będą odprawione o godz. 18.00 w Bóbrce i o godz. 19.00 w Orelcu.
4. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli pozytywnie na prośbę o
prezent dla dzieci na Kresach w postaci przyborów szkolnych.
5. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w
całości na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich
prowadzonych w 4 kościołach naszej parafii.
6. Za tydzień tj. 29 sierpnia ostatni raz w tym roku będzie
odprawiona Msza św. o godz. 19.00 w Solinie.
7. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
8.
ORELEC
Każdy mieszkaniec Gminy Olszanica, który jeszcze się nie spisał,
będzie miał możliwość zrealizowania obowiązku spisowego w
SPISBUSIE 30 sierpnia przed budynkiem OSP w Olszanicy od godz.
10.00 do 12.30 oraz przy stadionie w Uhercach Mineralnych od godz.
12.30 do 15.00. Trzeba przygotować: numer PESEL i nazwisko rodowe
matki, informację o powierzchni użytkowej mieszkania , PESEL i datę
urodzenia członków gospodarstwa domowego.
Każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę za życiem wiecznym i
pragnie ją urzeczywistnić. Przyznają to nawet ludzie niegodziwi,
choć mylą się co do sposobu osiągnięcia tego celu. Łudzą się, że
szczęśliwą wieczność zdobędą bez wyrzeczenia się ohydy
grzechów.
św. Bonawentura

