GŁOS SERCA
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Kościół jest powszechny - Co to znaczy "powszechny"?
830 Słowo "powszechny" ("katolicki") oznacza "uniwersalny", czyli
"cały" lub "zupełny". Kościół jest powszechny w podwójnym znaczeniu:
Kościół jest powszechny, ponieważ jest w nim obecny Chrystus. "Tam
gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny". Istnieje w nim
pełnia Ciała Chrystusa zjednoczona z Głową, w wyniku czego Kościół
otrzymuje od Niego "pełnię środków zbawienia", której On chciał mu
udzielić: poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie
sakramentalne, posługa święceń w sukcesji apostolskiej. W tym
podstawowym znaczeniu Kościół był już powszechny w dniu
Pięćdziesiątnicy i taki będzie aż do dnia Paruzji.
831 Kościół jest powszechny, ponieważ został posłany przez Chrystusa do
całego rodzaju ludzkiego: Do nowego Ludu Bożego powołani są wszyscy ludzie.
Toteż Lud ten, pozostając ciągle jednym i jedynym, winien się rozszerzać na świat cały i
przez wszystkie wieki, aby spełnił się zamiar woli Boga, który naturę ludzką stworzył na
początku jedną i synów swoich, którzy byli rozproszeni, postanowił w końcu w jedno
zgromadzić... (Św. Maksym Wyznawca).

832 "Kościół Chrystusowy jest prawdziwie obecny we wszystkich
prawowitych miejscowych zrzeszeniach wiernych, które trwając przy
swoich pasterzach same również nazywane są Kościołami w Nowym
Testamencie... W nich głoszenie Ewangelii Chrystusowej zgromadza
wiernych i w nich sprawowana jest tajemnica Wieczerzy Pańskiej... W
tych wspólnotach, choć nieraz są one szczupłe i ubogie albo żyją w
rozproszeniu, obecny jest Chrystus, którego mocą zgromadza się jeden,
święty, katolicki i apostolski Kościół".
833 Przez Kościół partykularny, którym jest na pierwszym miejscu
diecezja (lub eparchia), rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w
jedności wiary i sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji
apostolskiej. Kościoły partykularne są uformowane "na wzór Kościoła
powszechnego; w nich istnieje i z nich składa się jeden i jedyny Kościół
katolicki".
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 - Uroczystość Chrystusa Króla

„Królestwo moje nie jest z tego świata” (J 18,36a)
Tak. Jezus jest Królem. Niby to dobrze wiemy. Ale tak jakoś po swojemu.
No bo jak nie pasuje, to jest tylko w niebie. A na ziemi królem są uczucia,
pieniądze, stanowisko, władza, seks, najbliższe osoby. Co się Bóg będzie
wtrącał do moich prywatnych spraw. Wiara – w porządku. Ale życie ma
swoje wymagania. Człowiek ma tyle potrzeb. Ciebie Boże zostawię sobie
na „po śmierci”. Ten świat jest mój. Sam powiedziałeś przecież:
„Królestwo moje nie jest z tego świata”
Tak… ale gdy nagle coś zaczyna się walić na głowę, gdy nagle jakieś
zagrożenie, jakiś brak, jakiś problem... Wtedy do Boga. „No zrób coś
Panie Boże, przecież masz władzę nad światem”. Daj zdrowie, daj męża,
daj radość, daj chleb. Załatw tę sprawę.
A potem wielki żal, że jednak nie pomógł. Nie załatwił. Czasem nie tyle
żal, co pretensje. Czasem wojna. Kiedy nie dostajemy tego, czego
pragniemy, już zupełnie umykają nam słowa, które wcześniej obnosiliśmy
z radością po świecie. Że: „Królestwo moje nie jest z tego świata”
Jezus jest Królem, ale… Zależy, czy będzie z tego powodu zysk czy strata.
Zależy, czy będzie to korzystne. Czy wymaga to ode mnie trudu, czy nie.
Zasada zazwyczaj jest jedna: dostać to, czego chcę. Tu i teraz.
„Królestwo moje nie jest z tego świata”
Tymczasem zasady Królestwa Bożego są proste. Chodzi o wieczność. Nic
nie jest złe, jeśli nie jest przeszkodą do nieba. Wszystko trzeba odrzucić,
jeśli jest przeszkodą. Nasz Król patrzy w przyszłość. Wie co dobre. Choć
czasem wydaje się nam, że mógłby inaczej. Nasz Król przeszedł życie
razem z nami. Nie zmienił zasad także dla siebie. Oddał wszystko, by
zaprowadzić nas do swego Królestwa. Bo na tym świecie warto nawet

umrzeć. Byśmy mogli być na wieki z Królem Wszechświata.
Bogumiła Szewczyk

- Proszę bardzo!
- Ale pamiętaj, że wrócimy tu obie!

BÓBRKA

Poniedziałek
22.11
Wtorek
23.11
Środa 24.11
Czwartek
25.11
Piątek 26.11

16.00
16.00

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Aleksandry i Joanny w dniu urodzin
Wypominkowa

Śp. Adela Gałat
Śp. Mieczysław Fedorowicz – od uczestników
pogrzebu
16.00 1. Wypominkowa
2. Śp. Adela Gałat
Sobota 27.10 16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od brata Bolesława
z rodziną
2. Śp. Adela Gałat
8.30
Śp. Katarzyna Dereń – od Karoliny i Macieja
Niedziela
Zamojskich
28.11
12.30 Za Parafian
ORELEC
Środa 24.11 17.30 Wypominkowa
Piątek 26.11 17.30 Za Parafian
7.00 Śp. Katarzyna i Jan Skotniccy
Niedziela
11.00 Śp. Daniela i Tadeusz Owoc
28.11
SOLINA
Wtorek 23.11 17.30 Śp. Stefan Łobaza – od Czesława i Marii Kusz z
rodziną
9.45 Śp. Adela Gałat
Niedziela
28.11
16.00
16.00

HUMOR

- Źle jest z pamięcią mojej żony! - żali się przyjacielowi starszy pan.
- O niczym nie pamięta?
- Gorzej! O niczym nie zapomina...
***
Po małżeńskiej kłótni żona zaczyna pakować walizkę.
- Jadę do mamy.

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata 21.11.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek św.
Cecylii a w środę świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.
2. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce. Modlimy się za Ojczyznę. Zapraszamy.
3.
Następna niedziela rozpoczyna czas Adwentu. Zachęcamy do
uczestniczenia we Mszy św. w dni powszednie i korzystania z sakramentów
świętych – szczególnie ze spowiedzi świętej.
4. Dzisiaj jest ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej
Prowincji Księży Pallotynów, do której należy nasza Parafia. Po Mszach św.
o godz. 11.00 i 12.30 przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
odmówimy akt poświecenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Za publiczne odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami.
5.
Bóbrka, Solina
Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie
kościoła o dokonanie wpłaty.
Aby budować królestwo Chrystusowe, nie trzeba się
oglądać wokół, trzeba zaczynać od razu od siebie, od swego
serca.
bł. kard. Stefan Wyszyński

