GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ - Kościół jest komunią z Jezusem

787 Od początku Jezus włączył swoich uczniów do swojego życia; objawił
im tajemnicę Królestwa; dał im udział w swoim posłaniu, w swojej radości
i w swoich cierpieniach. Jezus mówi o jeszcze głębszej komunii między
Nim i tymi, którzy pójdą za Nim: "Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w
was...Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami". Zapowiada
tajemniczą i rzeczywistą komunię między swoim i naszym ciałem: "Kto
spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim".
788 Kiedy uczniowie Jezusa zostali pozbawieni Jego widzialnej obecności, Jezus
obiecał pozostać z nimi aż do końca czasów i posłał im swego Ducha.

789 Porównanie Kościoła do ciała wyjaśnia wewnętrzną więź między
Kościołem i Chrystusem. Kościół nie jest tylko zgromadzeniem wokół
Chrystusa, lecz jest on zjednoczony w Nim, w Jego Ciele. Należy
podkreślić trzy aspekty Kościoła jako Ciała Chrystusa: jedność wszystkich
członków między sobą dzięki ich zjednoczeniu z Chrystusem; Chrystus
jako Głowa Ciała; Kościół jako Oblubienica Chrystusa.
"Jedno Ciało"

790 Wierzący, którzy odpowiadają na Słowo Boże i stają się członkami
Ciała Chrystusa, zostają ściśle zjednoczeni z Chrystusem: "W Ciele tym
życie Chrystusowe rozlewa się na wierzących, którzy przez sakramenty
jednoczą się w sposób tajemny i rzeczywisty z umęczonym i uwielbionym
Chrystusem". Jest to szczególnie prawdziwe w chrzcie, przez który
jednoczymy się ze Śmiercią i Zmartwychwstaniem Chrystusa, oraz w
Eucharystii, przez którą "uczestnicząc w sposób rzeczywisty w Ciele
Pańskim, wznosimy się do wspólnoty z Nim i nawzajem ze sobą".
791 Jedność nie eliminuje różnorodności członków. Jedność rodzi i
pobudza wśród wiernych miłość: "Stąd, jeśli jeden członek cierpi, wespół
z nim cierpią wszystkie członki; a jeśli jeden członek czci doznaje,
wszystkie członki wespół z nim się radują". Jedność przezwycięża
podziały: "Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie,
przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już
niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety,
wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" .
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
Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego
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Z niedzielnej Ewangelii -27 Niedziela Zwykła, rok B
Miłość prawdziwa polega na tym, aby żyć dla drugiego. Często spotykam się
z takim stwierdzeniem: Przecież oni się kochają, co zmieni w ich życiu ślub
kościelny?
Odpowiedź jest prosta: Gdyby nie mieli chrztu św., nic by się nie zmieniło. Przez
chrzest stali się uczniami Jezusa Chrystusa. Zostali usynowieni przez Ojca
Wszechmogącego. Zostali zanurzeni w życie Jezusa, w misję Jezusa, w śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa. W Jego chwałę i życie wieczne. Co byś powiedział
na to, że człowiek bez święceń kapłańskich spowiada, sprawuje Mszę św.?
Byłoby to w porządku? Żeby sprawować sakramenty, trzeba mieć święcenia
kapłańskie. Analogicznie – by sprawować sakrament małżeństwa, trzeba mieć
ślub kościelny.
Jeżeli dwoje ludzi przychodzi, aby Bóg złączył ich w miłości przez sakrament
małżeństwa, Bóg Wszechmogący łączy ich nierozerwalną więzią. Dlatego
małżeństwo jest nierozerwalne, jak mówi zdecydowanie Pan Jezus w Ewangelii.
„Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam” – mówi Bóg w I czytaniu. Człowiek
potrzebuje drugiego, aby mieć dla kogo żyć, inaczej będzie samotny. Dlatego
miłość prawdziwa polega na tym, aby żyć dla drugiego. Mąż żyje dla żony,
żona – dla męża, rodzice żyją dla dzieci, zakonnice i księża mają żyć dla Boga.
Niestety, jesteśmy skażeni grzechem i potrzebujemy wsparcia Jezusa, Jego
miłości. A ona objawia się i działa w sakramencie małżeństwa. Przez sakrament
małżeństwa wszystkie gesty miłości, które nie są grzechem, stają się źródłem
łaski uświęcającej. Uświęcają miłość małżonków i uzdalniają do trudu, do
zmagania. Jeżeli żyjesz dla drugiej osoby, to tracisz czas, urodę, zdrowie
i pieniądze – tracisz życie. Cierpisz, ale drugie czytanie i słowa Jezusa dają
odpowiedź: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za
przyjaciół swoich” (J 15, 13).
O. Stanisław Jarosz OSPPE

BÓBRKA
Poniedziałek 16.00 1. Śp. Władysław Kusz
4.10
2. Za cierpiących w czyśćcu (poza parafią)
Wtorek 5.10 16.00 Śp. Władysław Kusz
Środa 6.10 16.00 Śp. Władysław Kusz
Czwartek
16.00 1. Śp. Władysław Kusz (poza parafią)
7.10
2. Śp. Czesława Podgórska – od brata Adama z
rodziną
Piątek 8.10 16.00 Śp. Władysław Kusz
Sobota 9.10 16.00 1. Śp. Władysław Kusz
2. Za cierpiących w czyśćcu
Niedziela
8.30
Śp. Władysław Kusz
10.10
12.30 Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i Jan
Tandyrak
ORELEC
Środa 6.10 17.30 Śp. Stefania Wieczorek
Piątek 8.10 17.30 Śp. Stanisław Podgórski
Niedziela
7.00 Śp. Józef, Katarzyna i Antoni Podgórscy
10.10
11.00 Śp. Jan, Maria, Stanisław i Bronisław Skotniccy
SOLINA
Wtorek 5.10
17.30 Za cierpiących w czyśćcu
Niedziela
9.45 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
26.09
Sylwestra w 25 urodziny
HUMOR
Młody ksiądz miał mieć pierwsze kazanie (wtedy, gdy jeszcze mówiło się
z ambony). Poszedł więc do starszego księdza po radę, jak uspokoić
nerwy: Wiesz, ja zawsze jak się denerwuję, to szklaneczkę whisky....
Młody ksiądz pomyślał, że skoro stary wyga musi szklaneczkę, to on
powinien dwie. Wypił więc trzy i poszedł.
Po Mszy pyta się opiekuna, jak było.
- ...no wiesz... w zasadzie dobrze, tylko że najpierw mówi się "Bracia i
Siostry" a nie "Dziubulki kochane", Pana Jezusa ukrzyżowali Żydzi a nie
Indianie, a na koniec normalnie schodzi się po schodach, a nie zjeżdża po
poręczy... Ale generalnie OK.

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVII Niedziela zwykła 3.10.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek św.
Franciszka z Asyżu, we wtorek św. Faustyny Kowalskiej, w czwartek NMP
Różańcowej.
2. We wtorki (do Bożego Narodzenia) będzie odprawiana o godz. 17.30
Msza św. w Solinie. Zachęcamy do uczestniczenia.
3. Nabożeństwa różańcowe są odprawiane: w niedzielę w Bóbrce o godz.
15.00, w dni powszednie w Bóbrce o godz. 16.00 i następnie Msza św., w
Solinie we wtorki a w Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30 Różaniec a
potem Msza św. Za udział w nabożeństwie różańcowym można uzyskać pod
zwykłymi warunkami odpust zupełny.
4. W tym tygodniu wypada I czwartek miesiąca. W czasie Różańca
będziemy modlić się w intencji powołań.
W czwartek przypada wspomnienie NMP Różańcowej. Tego dnia dzieci z
klasy III otrzymają poświęcone różańce.
5. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do Bóbrki
od godz. 20.00 do 21.00.
6. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. Zapraszamy ministrantów
i kandydatów.
7. Za tydzień będziemy obchodzić XXI Dzień Papieski.
8. Dzisiaj liczymy osoby uczestniczące we Mszy św. i tych, którzy przyjmują
Komunię św.
9. Intencje różańcowe na październik:
1. O dobre godne przyjęcie sakramentu bierzmowania i wierność podjętym
zobowiązaniowym przez młodzież z naszej parafii.
2. O wzrost dzieła Żywego Różańca w naszej Archidiecezji.
10.
Bóbrka
Dziękuję Państwu Czesławowi i Marii Kuszom za prace pielęgnacyjne przy
krzewach wokół kościoła.
Mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie.
Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa,
uczynki i życie innych.
św. Jan od Krzyża

