GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Rany zadane jedności
817 "W tym i jedynym Kościele Bożym już od samego początku powstały
pewne rozłamy, które Apostoł surowo karci jako godne potępienia. W
następnych zaś wiekach zrodziły się jeszcze większe spory, a niemałe
społeczności odłączyły się od pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim,
często nie bez winy ludzi z jednej i drugiej strony". Rozłamy, które ranią
jedność Ciała Chrystusa (wyróżnia się herezję, apostazję i schizmę), nie
dokonują się bez grzechów ludzi: Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam
schizma, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam
wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę .

818 Tych, którzy rodzą się dzisiaj we wspólnotach powstałych na skutek
rozłamów i "przepajają się wiarą w Chrystusa, nie można obwiniać o
grzech odłączenia. A Kościół katolicki otacza ich szacunkiem i miłością...
Usprawiedliwieni z wiary przez chrzest należą do Ciała Chrystusa, dlatego
też są chrześcijanami, a katolicy uważają ich za braci w Panu".
819 Ponadto, "liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy" istnieją poza
widzialnymi granicami Kościoła powszechnego: "spisane słowo Boże,
życie w łasce, wiara, nadzieja, miłość oraz inne wewnętrzne dary Ducha
Świętego oraz widzialne elementy". Duch Chrystusa posługuje się tymi
Kościołami i wspólnotami kościelnymi jako środkami zbawienia, których
moc pochodzi z pełni łaski i prawdy, jaką Chrystus powierzył Kościołowi
powszechnemu. Wszystkie te dobra pochodzą od Chrystusa i prowadzą do
Niego oraz "nakłaniają do jedności katolickiej".
820 "Chrystus od początku użyczył (jedności) swemu Kościołowi;
wierzymy, że ta jedność trwa nieutracalnie w Kościele katolickim i ufamy,
że z dniem każdym wzrasta aż do skończenia wieków". Chrystus zawsze
udziela swemu Kościołowi daru jedności, ale Kościół musi zawsze modlić
się i pracować, by strzec, umacniać i doskonalić jedność, której Chrystus
pragnie dla niego. Dlatego sam Jezus modlił się w godzinie swojej męki i
nie przestaje modlić się do Ojca o jedność swoich uczniów: "...aby
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17, 21).
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Z niedzielnej Ewangelii -31 Niedziela Zwykła
"Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem" (Mk 12,29-30)
Masz swój własny pomysł na miłość do Boga. Wyszukałeś spośród
wszystkich modlitw i litanii tę, która jest ci najbliższa. Nie uśniesz bez tej
modlitwy. Choćbyś padał na twarz, musisz ją odmówić.
"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem"
Masz swój własny pomysł na miłość do Boga. Wymyśliłeś swoje własne
ofiary dla Niego. Pościsz więcej niż inni. Już wiesz, gdzie kupić
włosiennicę. Już zaplanowałeś nocne czuwania na cały rok.
"Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem"
Masz swój własny pomysł na miłość do Boga. I dobrze. Każdy powinien
znaleźć swój pomysł i swoją drogę. Chodzi tylko o to, że Bóg też ma swój
pomysł na nasze życie. I to na pewno nie jest ogromna liczba modlitw,
postów, udręk, choćby dawanych od serca. Kochać całym sercem Boga to
może być też wielka radość. I zwyczajne życie. I własne obowiązki stanu.
I miłość bliźniego.
"Miłować Go całym sercem (...)
znaczy daleko więcej
niż wszystkie całopalenia i ofiary"
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
Śp. Adela Gałat
Śp. Stanisław Sawinda – od wnuka Rafała
Śp. Adela Gałat
Za zmarłych z Rodziny Sokalskich
1. Śp. Adela Gałat
2. O opiekę Bożą i zdrowie dla Grażyny i Krzysztofa Saj
1. Śp. Adela Gałat
2. Wypominkowa
1. Śp. Robert Myrta – 1 rocznica śmierci
2. Śp. Adela Gałat
1. Śp. Jan Zglenicki – 1 rocznica śmierci
2. Śp. Adela Gałat
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Romana Kusza
Śp. Teresa i Józef Drozdowscy
ORELEC
Śp. Rafał Jatczyszyn

Poniedziałek
1.11

11.00

Wtorek 2.11
Środa 3.11
Piątek 5.11
Niedziela
7.11

16.15
17.30
17.30
7.00
11.00

Poniedziałek
1.11

9.45

Śp. Stanisław Dobrowolski
Wypominkowa
Śp. Krystian Zaniewicz i Mariusz – 4 rocznica śmierci
Śp. Tadeusz Skotnicki – 3 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ryszarda
Podgórskiego z okazji urodzin
SOLINA
Śp. Piotr Dzwończyk
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Śp. Anna i Michał Kusz, Piotr i Julia Dzwończyk
Śp. Adela Gałat
HUMOR

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy... Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn.

***
Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXI Niedziela zwykła 31.10.2021 r.
1. W poniedziałek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą
odprawione według następującego porządku: Orelec: o godz. 11.00 a

następnie procesja na cmentarz;
Bóbrka: o 8.30 (w kościele) i o 12.30 (kaplica na cmentarzu) a
następnie procesja na cmentarzu
Solina: 9.45 (kaplica cmentarna) i procesja na cmentarzu.
We wtorek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny.
Porządek nabożeństw: Bóbrka: 8.30 (w kościele) Różaniec za zmarłych i
Msza św., o 17.30 (w kaplicy cmentarnej) Różaniec za zmarłych z
wypominkami i Msza św.;
Orelec: 16.15 Różaniec za zmarłych z wypominkami i Msza św. - w tym
roku nie będzie procesji na „stary” cmentarz;
Solina: 15.00 (kaplica cmentarna), Różaniec za zmarłych i Msza św.
2. W tym tygodniu przypadają: - czwartek I czwartek miesiąca – zachęcamy
do modlitwy w intencji powołań;
- I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych; w Bóbrce o
godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu z Różańcem za zmarłych,
w czasie adoracji możliwość spowiedzi a następnie Msza św.; w Orelcu o
godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z Różańcem za zmarłych,
w czasie adoracji możliwość spowiedzi a następnie Msza św.;
- I sobota miesiąca – zapraszamy na Różaniec na godz. 16.00 i Mszę św. z
rozważaniem I tajemnicy różańcowej.
3. Rodzice i uczniowie klasy III SP mają swoje spotkanie w niedzielę po
Mszy św. o godz. 8.30.
4. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając Różaniec i
ofiarujemy 12 Mszy św.
5. Przez cały miesiąc można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając
pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i
dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca świętego.
6. W sobotę o godz. jest 10.00 zbiórka ministrantów.
7.
ORELEC
1-go listopada radni parafialni będą zbierać ofiary do puszek na cele
inwestycyjne na cmentarzu.
8. Intencje różańcowe na listopad :
1). O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.
2). O pragnienie życia w łasce dla wszystkich parafian.
Dziękujmy za dary mowy, słuchu i wzroku, które pozwalają
przezwyciężyć izolację i samotność, aby dzielić się z innymi ludźmi
rodzącymi się w nas myślami i uczuciami.
św. Jan Paweł II

