GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
866 Kościół jest "jeden": ma jednego Pana, wyznaje jedną wiarę, rodzi
się z jednego chrztu, tworzy jedno Ciało, jest ożywiany przez jednego
Ducha ze względu na jedną nadzieję, u której kresu zostaną
przezwyciężone wszystkie podziały.
867 Kościół jest "święty": jego twórcą jest najświętszy Bóg; Chrystus,
Jego Oblubieniec, wydał się na ofiarę, aby go uświęcić; ożywia go
Duch świętości. Chociaż obejmuje grzeszników, jest "nieskalany, choć
złożony z grzeszników". Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, a w
Maryi już cały jest święty.
868 Kościół jest "powszechny": głosi całość wiary; nosi w sobie pełnię
środków zbawienia i rozdziela je; jest posłany do wszystkich narodów;
zwraca się do wszystkich ludzi; obejmuje wszystkie czasy. "Kościół ze
swej natury jest misyjny".
869 Kościół jest "apostolski": jest zbudowany na trwałych
fundamentach "dwunastu Apostołów Baranka" (Ap 21, 14); jest
niezniszczalny; jest nieomylnie zachowywany w prawdzie. Chrystus
rządzi Kościołem przez Piotra i innych Apostołów, obecnych w ich
następcach, papieżu i Kolegium Biskupów.
870 "Jedyny Kościół Chrystusowy, który wyznajemy w Symbolu wiary
jako jeden, święty, powszechny i apostolski... trwa w Kościele
powszechnym, rządzonym przez następcę Piotra oraz biskupów
pozostających z nim we wspólnocie, choć i poza jego organizmem
znajdują się liczne pierwiastki uświęcenia i prawdy".
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Z niedzielnej Ewangelii - Niedziela Chrztu Pańskiego

"...A gdy się modlił otworzyło się niebo..." (Łk 3,21)
Może i stać by cię było na dłuższą modlitwę. Ale przed tobą musiałby
stanąć sam Bóg. Widzialny, namacalny. Musiałby do ciebie mówić,
ciebie pytać, tobie tłumaczyć. A niech tam! niechby ci nawet zrobił
awanturę. Ale wtedy byś wiedział, że to jest ważne, że do kogoś
mówisz, że ktoś cię słucha...
"...A gdy się modlił otworzyło się niebo..."
Może i stać by cię było na dłuższą modlitwę. Ale nie umiesz przełamać
tej bariery niepewności: czy się nie wygłupiasz. Czy nie marnujesz
czasu. Czy nie lepiej przynieść węgiel z piwnicy staruszce. Tak, jakby
konieczny był wybór. Jakby modlitwa mogła być zamiast życia, a życie
zamiast modlitwy.
"...A gdy się modlił otworzyło się niebo..."
Może i stać by cię było na dłuższą modlitwę. Ale nie umiesz w to
wejść. Bariera psychiczna. Mówisz w pustkę. Bo tak naprawdę to nie
do końca wierzysz. Nie do końca wierzysz, że On jest żywy. Że kocha,
że czeka, że widzi. Nie wierzysz, że nie wystarczą suche pacierze. A
nie wystarczą. Z Bogiem trzeba po prostu pogadać...
"...A gdy się modlił otworzyło się niebo
i Duch Święty zstąpił na Niego...
Tyś jest mój Syn umiłowany"
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
O zdrowie dla Artura i Eweliny
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Śp. Elżbieta Kusz – od Rodzin Barteli i Dębickich

7.30

Czwartek
13.01

16.00

Piątek 14.01

16.00

Śp. Władysław Kusz – od Ryszarda Kusza z
rodziną
1. Śp. Halina Sawinda – od Żywego Różańca z
Bóbrki
2. Śp. Stanisław Mysiów – od OSP Bóbrka
O Boże błogosławieństwo dla Mateusza Migielicza
z okazji 18-tych urodzin
1. Śp. Bronisław Wojtanowski – od Marka Kołtuna z
rodziną
2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Adriany
Starakiewicz-Tokarczyk
Śp. Elżbieta Kusz – od uczestników pogrzebu
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Urszuli i
Andrzeja w 46-ą rocznicę ślubu – od Dzieci
ORELEC
Śp. Stanisław Niegosz
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Śp. Michał Zaniewicz – od Stefanii i Jarosława
Germańskich
Śp. Emilia i Marcin Sopata, Danuta Chrząszcz
Śp. Maria, Ludwik, Zygmunt, Edward Koza
SOLINA
Śp. Stefan Łobaza – od Żony i Córek z rodzinami –
z okazji urodzin

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego 9.01.2022 r.
1. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia
Pańskiego. Kolędy śpiewamy do 2 lutego.
2. W środę po Mszy św. w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej

Pomocy.
3. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce z modlitwą w intencji Ojczyzny.
4. Zakończyliśmy nasze spotkania na Mszy św. z błogosławieństwem
Rodzin. Dziękujemy za wspólną modlitwę i za złożone ofiary.
5.
Bóbrka
●
W styczniu na cele inwestycyjne została zebrana kwota 2490 zł. Bóg
zapłać za każdą ofiarę serca.
Kto otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania, niech pamięta, że
stał się świątynią Ducha: mieszka w nim Bóg. Niech zawsze będzie tego
świadom i niech postępuje tak, aby złożony w nim skarb wydawał owoce
świętości.
Benedykt XVI

