GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
811 "Jest jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu
wiary jako jeden, święty, powszechny i apostolski". Te cztery przymioty,
nierozdzielnie ze sobą połączone. Kościół nie posiada ich sam z siebie,
lecz Chrystus to sprawia przez Ducha Świętego (…)
I. Kościół jest jeden
813 Kościół jest jeden ze względu na swoje źródło: "Największym wzorem
i zasadą tej tajemnicy jest jedność jednego Boga Ojca i Syna w Duchu
Świętym, w Troistości Osób". Kościół jest jeden ze względu na swego
Założyciela: "Syn Wcielony, Książę pokoju, pojednał wszystkich ludzi z
Bogiem przez krzyż swój, przywracając wszystkim jedność w jednym
Ludzie i w jednym Ciele". Kościół jest jeden ze względu na swoją "duszę":
"Duch Święty, który mieszka w wierzących i napełnia cały Kościół oraz
nim kieruje, jest sprawcą tej wspólnoty wiernych i tak wszystkich zespala
w Chrystusie, że jest zasadą jedności Kościoła".
814 Od początku jeden Kościół ukazuje się w wielkiej różnorodności. W
Ludzie Bożym gromadzi się różnorodność narodów i kultur. Wśród
członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i
sposobów życia. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się
jedności Kościoła. To grzech i ciężar jego konsekwencji zagraża
nieustannie darowi jedności. Apostoł wzywa do zachowania "jedności
Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój" (Ef 4, 3).
815 Jakie są więzy jedności Kościoła? "Na to wszystko przyobleczcie
miłość, która jest więzią doskonałości" (Kol 3,14). Jedność Kościoła
pielgrzymującego jest zapewniana także przez widzialne więzy komunii:
- wyznanie jednej wiary otrzymanej od Apostołów;
- wspólne celebrowanie kultu Bożego, przede wszystkim sakramentów;
- sukcesję apostolską za pośrednictwem sakramentu święceń.
816 "To jest ten jedyny Kościół Chrystusowy... który Zbawiciel nasz po
zmartwychwstaniu swoim powierzył do pasienia Piotrowi, zlecając jemu i
pozostałym Apostołom, aby go krzewili i nim kierowali... Kościół ten,
trwa w Kościele katolickim, rządzonym przez następcę Piotra oraz
biskupów pozostających z nim we wspólnocie”.
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Z niedzielnej Ewangelii -30 Niedziela Zwykła
“...Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną...” (Mt 10,47)
Czasem myślisz, że i Bóg cię opuścił. Wszystko wtedy staje się po stokroć
gorsze: każdy ból, każdy lęk, każdy ciężar. Nabierają jakby wymiarów
wieczności. Jeśli nie ma Boga, to ból staje się nieskończony. Więc tak
będzie zawsze? Aż do końca?
“...Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną...”
Czasem myślisz, że i Bóg cię opuścił. Chowasz się wtedy w swojej
skorupie bez cienia nadziei. Nie widzisz wyjścia. Uciekasz. Uciekasz
nawet przed rozwiązaniem własnych problemów, bo wydaje ci się, że nie
ma już nic, czego byś naprawdę pragnął. Straciłeś najcenniejsze - i nic w
zamian nie chcesz. Ale nie chcesz też dalej tak żyć...
“...Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną...”
Czasem myślisz, że i Bóg cię opuścił. Wszystko staje się jeszcze
straszniejsze. Budzisz się rano i nie wiesz po co żyć.
Może nawet pomyślałeś, żeby przerwać na zawsze ból istnienia. Ale nie
zrobiłeś tego. Bo w głębi serca jednak usłyszałeś Jego głos. Bóg cię kocha.
Nie pozwoli ci tak łatwo odejść...
“...Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego
mówiąc mu: - Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię...”
Bogumiła Szewczyk
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1. Śp. Władysław Kusz
2. Śp. Stefania, Jerzy, Władysław i Leszek
1. Śp. Władysław Kusz
2. Śp. Katarzyna Dereń – od Anety i Mirosława
Twardosz z córkami
Śp. Władysław Kusz
1. Śp. Władysław Kusz
2. Śp. Halina Sawinda – od Joanny Zaniewicz z
rodziną
Śp. Władysław Kusz
Za Parafian
Śp. Władysław Kusz
Śp. Józef, Justyna, Michał Kusz, Jowita i
Andrzej Warchol
Śp. Bronisław Podkalicki – 21 rocznica śmierci
ORELEC
1. Śp. Michał Zaniewicz – od uczestników pogrzebu
2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od wnuczka
3. Śp. Michał Zaniewicz – od wnuków i prawnuków
4. Za Parafian

Śp. Bronisław Wojtanowski – od Córki z rodziną
Śp. Bronisław Wojtanowski – od brata Józefa z żoną i
rodziną
O Boże błogosławieństwo dla Beaty i Grzegorza Łukacz
z rodziną z okazji 15-tej rocznicy ślubu
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
członkiń Żywego Różańca z Róży pw. św. Faustyny

SOLINA
Śp. Władysław Kusz – od OSP w Polańczyku
Śp. Adela Gałat
HUMOR

Autentyk z lekcji - uwaga w dzienniczku o treści:
"Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na moje uwagi".
Ogłoszenia Duszpasterskie – XXX Niedziela zwykła 24.10.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypada w czwartek święto Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

2. W tym tygodniu trwa wizytacja kanoniczna w dekanacie Solina, którego
częścią jest także nasza Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Bóbrce. Do naszej parafii ks. abp Adam Szal przyjedzie w sobotę tj. 30-go
października. Program wizytacji:
●
godz. 12.00 – Nabożeństwo różańcowe w kościele pw. świętych
apostołów Piotra i Pawła w Solinie
●
godz. 15.00 – Msza św. i modlitwa za zmarłych Parafian w
kościele pw. św. Józefa w Orelcu
●
godz. 17.00 – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania
w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bóbrce.
Zapraszamy serdecznie wszystkich Parafian do udziału tego dnia
przynajmniej w jednej Liturgii i do wspólnej modlitwy z Pasterzem naszej
Archidiecezji przemyskiej.
Proszę także o przeżycie tego czasu w stanie łaski uświęcającej – możliwość
przystąpienia do spowiedzi jest każdego dnia przed Różańcem a środę także
w czasie Różańca w Orelcu.
3. W środę 27-go października przypada 12 rocznica poświęcenia kościoła
pw. św. Józefa w Orelcu. Uroczysta Msza św. będzie odprawiona w
Orelcu o godz. 17.30. Kazanie będzie mówił ks. Krzysztof Wernicki SAC
z Konstancina. Zapraszamy do wspólnej modlitwy dziękczynnej i o
potrzebne łaski dla Parafian. Różaniec będzie odmówiony o godz. 17.00.
4. To już ostatni tydzień października - zachęcamy do wspólnego odmawiania
Różańca w kościele – szczególnie tych, którzy jeszcze w nabożeństwie nie
uczestniczyli.
Nabożeństwa różańcowe dzisiaj będzie odprawiane w Bóbrce o godz. 15.00.
Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Różańcu w kościele zachęcamy do
odmawiania Różańca w gronie rodzinnym.

5. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do Bóbrki
od godz. 20.00 do 21.00.
6. W najbliższą sobotę nie będzie zbiórki ministrantów. Ministranci uczestniczą w
Liturgii w czasie wizytacji.
7. 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.
8.
Bóbrka i Solina
●
26.10 (wtorek) będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu
elektrycznego i opon.

