GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Rany zadane jedności
Pragnienie ponownego odnalezienia jedności wszystkich chrześcijan jest
darem Chrystusa i wezwaniem Ducha Świętego.
821 Aby jak najlepiej odpowiedzieć na te wymagania, konieczne jest
spełnienie następujących warunków:
- stała odnowa Kościoła w coraz większej wierności jego powołaniu. Taka
odnowa jest mocą ruchu zmierzającego do jedności;
- nawrócenie serca, "by wieść życie w duchu Ewangelii", ponieważ to
niewierność członków wobec daru Chrystusa powoduje podziały;
- wspólna modlitwa, ponieważ "nawrócenie serca i świętość życia łącznie
z publicznymi i prywatnymi modlitwami o jedność chrześcijan należy
uznać za duszę całego ruchu ekumenicznego, a słusznie można je zwać
ekumenizmem duchowym";
- wzajemne poznanie braterskie;
- formacja ekumeniczna wiernych, a zwłaszcza kapłanów
- dialog między teologami i spotkania między chrześcijanami różnych
Kościołów i wspólnot;
- współpraca między chrześcijanami w różnych dziedzinach służby
ludziom.
822 O przywrócenie jedności powinien troszczyć się "cały Kościół,
zarówno wierni, jak i ich pasterze". Trzeba jednak mieć świadomość, że
"ten święty plan pojednania wszystkich chrześcijan w jedności jednego i
jedynego Kościoła Chrystusowego przekracza ludzkie siły i zdolności".
Dlatego więc pokładamy całą naszą nadzieję "w modlitwie Chrystusa za
Kościół, w miłości Ojca ku nam, w mocy Ducha Świętego".
823 "Kościół... uznawany jest przez wiarę za niezachwianie święty.
Albowiem Chrystus, Syn Boży, który wraz z Ojcem i Duchem Świętym
doznaje czci jako <<sam jeden Święty>>, umiłował Kościół jako
oblubienicę swoją, siebie samego zań wydając, aby go uświęcić; złączył
go też ze sobą jako ciało swoje i hojnie obdarzył darem Ducha Świętego
na chwałę Bożą". Kościół jest więc "świętym Ludem Bożym", a jego
członkowie są nazywani "świętymi".
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 - 32 Niedziela zwykła
"Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich
którzy kładli do skarbony" (Mk 12,43)
Kto z nas jest przekonany, że ma duży majątek? Bo nawet jeśli to prawda,
to wtedy rosną potrzeby, życie jest na innym poziomie. I na pewno inne są
oczekiwania dzieci, którym pewnie nie przychodzi do głowy zarabianie na
każdą kromkę chleba.
"Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej …"
Kto z nas jest przekonany, że ma duży majątek? Nikt albo prawie nikt. Za
to znajdziemy mnóstwo ludzi, którzy są przekonani, że mają za mało.
Prawda to czy nieprawda, trudno na szybko odgadnąć. Czasem ogromne są
prawdziwe potrzeby, słuszne, dobre. Dziewięć milionów aby mieć szansę
na życie swojego dziecka z SMA.
"Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej …"
Kto z nas jest przekonany, że ma duży majątek? Nikt albo prawie nikt. A
kiedy trzeba coś ofiarować, takie własne przekonanie jest bardzo ważne.
Bywa tak, że kiedy trzeba coś ofiarować, nasz majątek niebezpiecznie
maleje a potrzeby przeraźliwie rosną.
"Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej …"
Kto z nas jest przekonany, że ma duży majątek? Nikt albo prawie nikt. Za
to czasem wiemy na pewno, że ktoś ma tak mało, że właściwie nic nie ma.
Ale to on najlepiej wie, co to znaczy nie mieć nic. I gdy trzeba coś
ofiarować, wynajduje swój ostatni grosz i choć wydaje się to bez sensu wrzuca do skarbony. Wdowa dała wszystko. To ją Jezus postawił za wzór.
"Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała".
Bogumiła Szewczyk

BÓBRKA

Poniedziałek
8.11

1. Śp. Adela Gałat;
2. Śp. Alina i Leonard Barwińscy
3. Śp. Katarzyna Dereń – od sąsiadów Zamojskich
Wtorek 9.11 16.00 1. Śp. Adela Gałat; 2. Śp. Władysław Kusz – od
Marzeny i Krzysztofa Dobrzańskich
Środa 10.11 16.00 1. Śp. Adela Gałat; 2. Śp. Halina Sawinda – od
Wojciecha Mysiów z rodziną
Czwartek
16.00 1. Śp. Adela Gałat
11.11
2. Wypominkowa
Piątek 12.11 16.00 1. Śp. Władysław Kusz – od Rodziny Kaliniewiczów
i Kruczków; 2. Śp. Adela Gałat
Sobota 13.10 16.00 1. Wypominkowa
2. Śp. Adela Gałat
Niedziela
8.30
Śp. Adela Gałat
14.11
12.30 Śp. Bogdan
ORELEC
Środa 10.11 17.30 Śp. Maria Zaniewicz – 6 rocznica śmierci
Piątek 12.11 17.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marka Mazgaja z okazji 25 urodzin
Niedziela
7.00 Śp. Stanisława Skotnicka
14.11
11.00 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla Marka Mazgaja z okazji 25 urodzin
SOLINA
Wtorek 9.11 17.30 Wypominkowa
Niedziela
9.45 Śp. Józef Wołoszyn i Tomasz Rudiak
14.11
16.00

HUMOR

Szlomo Rozencwajg ma się chrzcić, pyta więc chrześcijanina, co należy
założyć na tę uroczystość.
- Co by ci tu poradzić? - zastanawia się zapytany. - My chodzimy do
chrztu w pieluchach...
***
Ochrzciwszy tubylca misjonarz poucza go:
- Zapamiętaj sobie, że nie nazywasz się już Tutu a Jonatan. Możesz mieć
tylko jedną żonę, a w piątek nie wolno ci jeść mięsa, tylko rybę.
W najbliższy piątek misjonarz zastaje jednak Jonatana nad pieczenią z
antylopy.

- Co ci powiedziałem przy chrzcie, Jonatanie? - pyta zawiedziony.
Tubylec na to: Tutu nie jeść wcale mięso. Tutu wziąć antylopa, wrzucić
do woda i powiedzieć: Ty już nie antylopa, ty ryba. Tak jak Jonatan.
----------------------------------------------------------------------------------------Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXII Niedziela zwykła 7.11.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: we wtorek Święto rocznicy
poświecenia bazyliki Laterańskiej, w środę wspomnienie św Leona
Wielkiego, w czwartek wspomnienie św. Marcina, w piątek wspomnienie
św. Jozafata a w sobotę wspomnienie świętych Benedykta, Jan, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
2. W czwartek przypada rocznica odzyskania niepodległości. Zapraszam na
Mszę św.
3. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce. Modlimy się za Ojczyznę. Zapraszamy.
4. Dzisiaj rodzice i uczniowie klasy III SP mają swoje spotkanie po Mszy
św. o godz. 8.30.
5. W tym tygodniu rozpocznie się odnawianie kaplicy na cmentarzu w
Bóbrce.
6. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając Różaniec i
ofiarujemy 12 Mszy św.
7. Przez cały miesiąc (wybierając dowolne 8 dni) 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.
8.
ORELEC
1-go listopada radni parafialni zebrali do puszek na cele inwestycyjne na
cmentarzu 1590 zł.
9. Intencje różańcowe na listopad :
1). O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych.
2). O pragnienie życia w łasce dla wszystkich parafian.
Bogactwo, sława, władza – dym, marność! Bogaty
znajdzie bogatszego od siebie, sławnego zaćmi cudza większa
sława, potężniejszego potężniejszy pokona.
Henryk Sienkiewicz

