GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
IV. Duch Święty i Kościół
737 Posłanie Chrystusa i Ducha Świętego wypełnia się w Kościele, Ciele
Chrystusa i Świątyni Ducha Świętego. To wspólne posłanie włącza już
idących za Chrystusem do Jego komunii z Ojcem w Duchu Świętym:
Duch przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do
Chrystusa. On ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego
słowa i otwiera ich umysły na zrozumienie Jego Śmierci i Jego
Zmartwychwstania. Uobecnia im misterium Chrystusa, szczególnie w
Eucharystii, aby pojednać ich z Bogiem i doprowadzić do komunii z Nim,
aby przynosili "obfity owoc" (J 15, 5. 8. 16).
738 W ten sposób posłanie Kościoła nie dodaje niczego do posłania
Chrystusa i Ducha Świętego, ale jest jego sakramentem. Całą swoją istotą
i we wszystkich swoich członkach Kościół jest posłany, aby głosić i
świadczyć, aktualizować i upowszechniać misterium komunii Trójcy
Świętej: Wszyscy, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego, jesteśmy
zespoleni między sobą i z Bogiem.
739 Ponieważ Duch Święty jest namaszczeniem Chrystusa, Chrystus
rozlewa Go na swoje członki, aby je karmić, uzdrawiać, ustalać ich
wzajemne funkcje, ożywiać, posyłać, by dawały świadectwo, włączać je
do swojej ofiary składanej Ojcu i do swojego wstawiennictwa za cały
świat. Przez sakramenty Kościoła Chrystus udziela członkom swego
Ciała Ducha Świętego i Uświęciciela.
740 "Wielkie dzieła Boże", ofiarowane wierzącym w sakramentach,
przynoszą swoje owoce w nowym życiu, w Chrystusie, według Ducha.
741 "Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w
błaganiach, których nie można wyrazić słowami" (Rz 8, 26). Duch
Święty, Sprawca dzieł Bożych, jest Nauczycielem modlitwy.
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Z niedzielnej Ewangelii - 23 Niedziela zwykła
“...Przyprowadzili Mu głuchoniemego
i prosili Go, żeby położył na niego rękę.” (Mk 7,32)
Tak łatwo plotkować. Że ktoś nie umiał, nie zrobił, nie był. Że ktoś źle
myślał, źle powiedział, źle zrobił. Że powinien tak, że powinien inaczej,
że nie powinien... Nawet jeśli to nie jego wina. Nawet jeśli to wina
innych. Nawet jeśli to twoja wina...
“...Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go …”
Tak łatwo plotkować. Nawet we własnych myślach. O wiele trudniej
podać rękę. O wiele trudniej pochylić się nad ludzką biedą. Trudniej
zrozumieć, przygarnąć, pokochać. Czasem wydaje się to zupełnie
niemożliwe. Szczególnie, jeśli jego bieda jest grzechem...
“...Przyprowadzili Mu głuchoniemego
i prosili Go, żeby położył na niego rękę.”
Tak łatwo plotkować. A prawdziwi uczniowie Jezusa zrobili inaczej.
Wiedzieli, że najbardziej potrzebuje Boga. Wzięli go za rękę i
przyprowadzili do Niego. I dlatego stał się cud. Jezus zawsze podejmuje
naszą bezinteresowną miłość. Trzeba nam tylko częściej przyprowadzać
innych do Boga...
“...a spojrzawszy w niebo westchnął i rzekł do niego: Effatha, to
znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy...”
Bogumiła Szewczyk
BÓBRKA

Poniedziałek
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18.00
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Śp. Maria Tokarczyk

Środa 8.09
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Śp. Maria Tokarczyk

Czwartek
9.09
Piątek 10.09

18.00

1. Śp. Maria Tokarczyk
2. Śp. Stanisław Konik
Śp. Maria Tokarczyk

18.00

Sobota 11.09 18.00
Niedziela
12.09

8.30
12.30

Środa 8.09

19.00

Piątek 10.09

19.00

Śp. Maria Tokarczyk
Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Krystiana i Magdy
Śp. Maria Tokarczyk
ORELEC
Śp. Regina Michalik – od Dzieci

1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. O zdrowie dla Mieczysława Fedorowicza –
byłego dyrektora Szkoły w Bóbrce
Niedziela
7.00 Śp. Bronisław Wojtanowski – od syna Pawła
12.09
11.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Państwa Aliny i Szczepana w 45-tą rocznicę ślubu
SOLINA
Niedziela
9.45 1. Śp. Anna i Szczepan
2. O zdrowie dla Mieczysława Fedorowicza –
12.09
byłego dyrektora Szkoły w Bóbrce
HUMOR
Jakiś czas temu rozmawiałem z koleżanką o tym, jak spędzają wakacje
nasze dzieci. Dowiedziałem się w sekrecie, że jej 14-letni syn poznał
prawdopodobnie wakacyjną miłość. Myje się kilka razy dziennie, ładnie
pachnie (nie leży to zwykle w naturze 14-letnich chłopców. Kilka dni
temu pytam jak się mają sprawy, na co koleżanka:
- Już się chyba miłość skończyła. Przestał się myć.
***
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1. W Liturgii w tym tygodniu w środę przypada święto Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W sobotę zapraszam na spotkanie młodzież klasy I szkoły średniej
przygotowującej się do bierzmowania.
4. W następną niedzielę będziemy przeżywać radosną uroczystość
ogłoszenia błogosławionymi Sług Bożych Stefana Kardynała
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.
5. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w
całości na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich
prowadzonych w 4 kościołach naszej parafii.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
7. Intencje różańcowe na wrzesień
1.
Za rodziny chrześcijańskie, będące jako Kościół domowy
pierwszym miejscem wychowania dzieci i młodzieży.
2.
O powrót do życia sakramentalnego, dla tych, którzy odeszli, o
rozwój duchowy dla tych, którzy systematycznie korzystają z
sakramentów.

