GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

III. Kościół - świątynia Ducha Świętego
797 "Duch Chrystusa jest tą niewidzialną przyczyną, której należy
przypisać utrzymywanie łączności wszystkich części Ciała między sobą i z
ich wzniosłą Głową, ponieważ jest On cały w Ciele, cały w Głowie, cały w
poszczególnych członkach". Duch Święty czyni Kościół "świątynią Boga
żywego" (2 Kor 6,16).
798 Duch Święty jest "Zasadą wszystkich żywotnych i rzeczywiście
zbawczych działań w poszczególnych częściach Ciała". Na różne sposoby
buduje On, całe Ciało w miłości: przez słowo Boże, przez chrzest, przez
który formuje Ciało Chrystusa; przez sakramenty, które dają wzrost i
uzdrowienie członkom Chrystusa; przez "łaskę daną Apostołom, która
zajmuje pierwsze miejsce wśród Jego darów"; przez cnoty, które
pozwalają działać zgodnie z dobrem, a wreszcie przez wiele łask
nadzwyczajnych nazywanych "charyzmatami".
Charyzmaty
799 Charyzmaty, zarówno nadzwyczajne, jak również proste i zwyczajne,
są łaskami Ducha Świętego, bezpośrednio lub pośrednio służącymi
Kościołowi; zostają udzielone w celu budowania Kościoła, dla dobra ludzi
oraz ze względu na potrzeby świata.
800 Charyzmaty powinny być przyjmowane z wdzięcznością przez tego,
kto je otrzymał, ale także przez wszystkich członków Kościoła. Są one
rzeczywiście wspaniałym bogactwem łaski dla żywotności apostolskiej i
dla świętości całego Ciała Chrystusa, pod warunkiem jednak, że chodzi o
dary, które prawdziwie pochodzą od Ducha Świętego i żeby były
wykorzystywane w sposób w pełni zgodny z autentycznymi poruszeniami
tego Ducha, to znaczy w miłości, będącej prawdziwą miarą charyzmatów.
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Z niedzielnej Ewangelii -29. Niedziela Zwykła
“...Nauczycielu, chcemy żebyś nam uczynił
to, o co Cię poprosimy...” (Mk 10,35)
Bóg nie spełnił twojej prośby. Dlaczego? Tak gorąco prosiłeś, tak długo
się modliłeś, tyle rzeczy obiecywałeś. A tu nic. Wszystko jest jak było.
Wszystko po staremu. Wszystko przepadło... Więc zaczynasz mieć z
Panem Bogiem “ciche dni”. Nie umiesz inaczej...
“...Nauczycielu, chcemy żebyś nam uczynił
to, o co Cię poprosimy...”
Bóg nie spełnił twojej prośby. Dlaczego?... To “dlaczego” kierujesz do
Boga. Tym “dlaczego” winisz Boga, oskarżasz o brak miłosierdzia. To
“dlaczego” rośnie jak wysoki mur pomiędzy Nim a tobą. Nie widzisz
tylko, że ten mur rośnie po twojej stronie. Tylko po twojej stronie...
“...Nauczycielu, chcemy żebyś nam uczynił
to, o co Cię poprosimy...”
Bóg nie spełnił twojej prośby. Dlaczego?... Czasem trzeba odpowiedzi
poszukać po twojej stronie pytania. Po stronie twojej, nie Boga. Czasem
długo trzeba szukać tej odpowiedzi. Czasem trzeba przeżyć wiele bólu,
nim się zrozumie jak było lepiej. Jak było lepiej nie na “dziś”, ale na
zawsze...
“...Jezus im odparł: >Nie wiecie, o co prosicie<...”
Bogumiła Szewczyk

BÓBRKA
Poniedziałek
18.10

1. Śp. Władysław Kusz
2. Śp. Józef Kusz – 6 rocznica śmierci
Wtorek 19.10 16.00 Śp. Władysław Kusz
Środa 20.10 16.00 Śp. Władysław Kusz
Czwartek
7.30
1. Śp. Władysław Kusz
21.10
2. Za Parafian (w Uhercach o 17.00)
Piątek 22.10 16.00 Śp. Władysław Kusz
Sobota 23.10 16.00 Śp. Władysław Kusz
Niedziela
8.30
Śp. Władysław Kusz
24.10
12.30 Śp. Bronisław Kozdrowski
ORELEC
Środa 20.10 17.30 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marcina
Konik z rodziną – 15 rocznica ślubu
Piątek 22.10 17.30 O nawrócenie na drogę wiary dla Tomasza i Justyny
Niedziela
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Daniela
24.10
11.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski z okazji 60tych urodzin
SOLINA
Wtorek
17.30 O zdrowie dla Tadeusza Ulanowskiego
12.10
Niedziela
9.45 Za Parafian
17.10
7.30

HUMOR
- No i co tam ksiądz mówił na kazaniu? - pyta ojciec syna.
- Mówił, że rodzice nie powinni wypytywać o to swoich dzieci tylko sami
mają przyjść do kościoła.
***
Żona: Będzie burza!
Mąż: Kochanie, ty wiesz najlepiej, na co się w domu zanosi.
***
Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIX Niedziela zwykła 17.10.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek święto św.
Łukasza Ewangelisty; oraz wspomnienia: w środę św. Jana Kantego a w
piątek św. Jana Pawła II.

2. W tym tygodniu rozpoczyna się wizytacja pasterska ks. abpa Adama
Szala w naszym dekanacie dlatego w poniedziałek i w czwartek Msza św.
będzie odprawiana w Bóbrce o godz. 7.30 a po Mszy św. będziemy
odmawiać Różaniec.
3. Zachęcamy do wspólnego odmawiania Różańca w kościele. Zapraszam
w tym tygodniu szczególnie dzieci z klas III i IV oraz młodzież
przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
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. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
w kościele a osoby, które nie mogą uczestniczyć w Różańcu w kościele
zachęcamy do odmawiania Różańca w gronie rodzinnym.
4. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do Bóbrki
od godz. 20.00 do 21.00.
5. W najbliższą sobotę nie będzie zbiórki ministrantów.
6. W sobotę na Mszę św. i spotkanie zapraszam kandydatów do
bierzmowania z klasy I szkoły średniej z rodzicami.
7. W niedzielę Rozpoczynamy Tydzień misyjny dlatego szczególnie w tym
tygodniu modlimy się za misje na wszystkich kontynentach i za misjonarzy.
8. Na stoliku leżą kartki na których można wpisywać imiona swoich
zmarłych, których będziemy polecać w listopadzie. W intencji zmarłych
będzie odprawionych w listopadzie 12 Mszy św. i będziemy każdego dnia
omawiać cząstkę Różańca. Proszę zaznaczyć w którym kościele mają być
wspominani nasi zmarli.
9.
Bóbrka i Solina
Proszę Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła o dokonanie
wpłaty.
Osoba pyszna wierzy, że wszystko, co robi, jest zrobione dobrze.
Chce panować nad tymi wszystkimi, którzy mają z nią do czynienia,
ma zawsze racje. Zawsze wierzy, że jej zdanie jest zdaniem lepszym
od innych.
św. Jan Vianney

