Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego

GŁOS SERCA

Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Kościół jest święty
824 "Uświęcenie człowieka w Chrystusie i uwielbienie Boga... jest celem
wszystkich innych dzieł Kościoła". "To w Kościele złożona została pełnia
środków zbawienia". W nim "dzięki łasce Bożej osiągamy świętość".
825 Członkowie Kościoła powinni dążyć do doskonałej świętości:
"Wyposażeni w tyle środków zbawienia, wszyscy chrześcijanie powołani
są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do świętości doskonałej,
jak i sam Ojciec doskonały jest".
826 Miłość jest duszą świętości, do której wszyscy są powołani.
Zrozumiałam, że jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do działania i gdyby
przypadkiem zabrakło Miłości, Apostołowie przestaliby głosić Ewangelię, Męczennicy
nie chcieliby przelewać swojej krwi... Zrozumiałam, że Miłość zamyka w sobie wszystkie
powołania, że Miłość... jednym słowem, jest wieczna!” Św. Teresa z Lisieux

827 "Kościół obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem
ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i
odnowienie". Wszyscy członkowie Kościoła, łącznie z pełniącymi w nim
urzędy, muszą uznawać się za grzeszników. We wszystkich kąkol grzechu
jest jeszcze zmieszany z dobrym ziarnem ewangelicznym aż do końca
wieków. Kościół gromadzi więc grzeszników objętych już zbawieniem
Chrystusa, zawsze jednak znajdujących się w drodze do uświęcenia:
Kościół jest więc święty, chociaż w swoim łonie obejmuje grzeszników, albowiem cieszy
się nie innym życiem, jak życiem łaski; jeśli jego członki karmią się nią, uświęcają się,
jeśli zaś odwracają się od niej, obciążają się grzechami i winami, które stoją na
przeszkodzie w rozszerzaniu się jego promiennej świętości. Dlatego Kościół cierpi i czyni
pokutę za te grzechy, mając władzę uwalniania od nich swoich synów przez Krew
Chrystusa i dar Ducha Świętego.

828 Kanonizując niektórych wiernych, to znaczy ogłaszając w sposób
uroczysty, że ci wierni praktykowali heroicznie cnoty i żyli w wierności
łasce Bożej, Kościół uznaje moc Ducha świętości, który jest w nim, oraz
umacnia nadzieję wiernych, dając im świętych jako wzory i orędowników.
829 "Podczas gdy Kościół w osobie Najświętszej Maryi Panny już osiąga
doskonałość, dzięki której istnieje nieskalany i bez zmazy, chrześcijanie
ciągle jeszcze starają się o to, aby przezwyciężając grzech wzrastać w
świętości; dlatego wznoszą swoje oczy ku Maryi".
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
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Z niedzielnej Ewangelii - 33 Niedziela zwykła
"...Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie (...) tylko Ojciec..." Mk
13,32
Dobrze wiesz, że będzie koniec świata. Ale jesteś pewien, że będzie to
całe wieki później. Całe wieki po nas. Że nas to nie dotyczy, nas to nie
dotknie, nas to już nie zastanie. Ani naszych dzieci, ani naszych wnuków.
Tak odległe, że aż nierealne...
"...Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie (...) tylko Ojciec..."
Dlatego spokojnie możesz o tym słuchać. Możesz spokojnie dyskutować
jak to będzie. I tak naprawdę, to ci wszystko jedno. Wszystko jedno, czy
będą te gwiazdy spadać, czy nie, co ze słońcem i jaki znak na niebie.
Nieważne wszystkie proroctwa. Nikt cię nie nastraszy.
"...Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie (...) tylko Ojciec..."
Dlatego chcesz żyć dniem dzisiejszym bez żadnych stresów.
Najważniejsze to co obok, a nie odległe niebo czy piekło. Do końca świata
jest zbyt daleko, by stał się ważny dzisiaj...
A tymczasem twój koniec świata może stać tuż za rogiem. Za rogiem
znajomej od lat ulicy. Może przyjść pod dach twojego domu, w którym
czułeś się zawsze panem świata... Bo twój koniec świata nazywa się:
śmierć. A nie podpiszesz z Panem Bogiem umowy nawet na najbliższą
pięciolatkę. Może przyjść dziś...
"...Wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach..."
Bogumiła Szewczyk

BÓBRKA

Poniedziałek
15.11
Wtorek
16.11
Środa 17.11
Czwartek
18.11

1. Śp. Adela Gałat 2. Wypominkowa
3. O zdrowie dla Artura i Eweliny
16.00 1. Śp. Adela Gałat
2. Śp. Elżbieta Kusz – od uczestników pogrzebu
16.00 Śp. Adela Gałat
16.00 1. Śp. Adela Gałat
2. Wypominkowa
3. Śp. Władysław Kusz – od Marcina z rodziną
Piątek 19.11 16.00 1. Za Parafian
2. Śp. Adela Gałat
Sobota 20.10 16.00 1. Śp. Halina Sawinda – od męża Władysława
2. Śp. Adela Gałat
Niedziela
8.30
Śp. Włodzimierz, Jan, Maria, Elżbieta Kusz,
21.11
Józef i Krystyna Olko
12.30 Śp. Adela Gałat
ORELEC
Środa 17.11 17.30 1. Wypominkowa
2. Śp. Michał Zaniewicz – od syna Wacława z żoną
Weroniką
Piątek 19.11 17.30 Śp. Rozalia i Ignacy Iwaniccy
Niedziela
7.00 Śp. Stanisław Węgrzyn
21.11
11.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama
Michalika – od Dzieci
SOLINA
Wtorek 16.11 17.30 Wypominkowa
Niedziela
9.45 Śp. Stefan Łobaza – od uczestników pogrzebu
21.11
16.00

HUMOR

Wędkarz łowi ryby, ale nie biorą. Siedzi tak pięć godzin: głodny,
niewyspany i mokry, bo tu jeszcze deszcz zaczął padać. W końcu myśli:
- Jakbym nie wiedział, że to uspokaja nerwy, to bym to wszystko dawno
rzucił!
***
Jeżeli ksiądz w kościele prosi lub dziękuje za ofiary na budowę czy
remont kościoła, wtedy mówią, że za dużo mówi o pieniądzach; natomiast
jeżeli nic nie troszczy się o stronę materialną, to wtedy ocenia go się jako
słabego gospodarza, a parafię za martwą, w której nic się nie dzieje.

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXIII Niedziela zwykła
14.11.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: w środę wspomnienie św
Elżbiety Węgierskiej, w czwartek wspomnienie bł. Karoliny
Kózkówny a w sobotę wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.
2. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce. Modlimy się za Ojczyznę. Zapraszamy.
3. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej
Prowincji Księży Pallotynów. Po Mszach św. o godz. 11.00 i 12.30
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem zostanie
odmówiony akt poświecenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. Za publiczne odmówienie tego aktu można zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.
4. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając Różaniec i
ofiarując 12 Mszy św.
5. Przez cały miesiąc (wybierając dowolne 8 dni) można uzyskać
odpust za zmarłych nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy
odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga, dowolną modlitwę za zmarłych
i modlitwę w intencjach Ojca świętego.
6. Zaproszenie dla małżeństw do udziału w rekolekcjach
weekendowych. Więcej informacji na plakacie w gablocie i na stronie
przemysl.spotkaniamalzenskie.pl .
Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli
idziecie za Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty,
to nie może być innego celu, jak dom Ojca, który jest w
niebie. Tego celu nie można stracić z oczu.
św. Jan Paweł II

