GŁOS SERCA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"WIERZĘ W ODPUSZCZENIE GRZECHÓW"

II. Władza "kluczy"
981 Chrystus po swoim zmartwychwstaniu posłał Apostołów, by w Jego
imię głosili "nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom"
(Łk 24, 47). Apostołowie i ich następcy pełnią tę "posługę jednania" (2
Kor 5,18), nie tylko głosząc ludziom przebaczenie Boże wysłużone nam
przez Chrystusa i wzywając ich do nawrócenia i wiary, lecz także
udzielając im odpuszczenia grzechów przez chrzest oraz jednając ich z
Bogiem i z Kościołem dzięki władzy "kluczy" otrzymanej od Chrystusa:
Kościół otrzymał klucze Królestwa niebieskiego, by dokonywało się w
nim odpuszczenie grzechów przez Krew Chrystusa i działanie Ducha
Świętego. Dusza, która umarła z powodu grzechu, zostaje ożywiona w
Kościele, by żyć z Chrystusem, którego łaska nas zbawiła.
982 Nie ma takiej winy, nawet najcięższej, której nie mógłby odpuścić
Kościół święty. "Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie
powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery".
Chrystus, który umarł za wszystkich ludzi, pragnie, by w Jego Kościele
bramy przebaczenia były zawsze otwarte dla każdego, kto odwraca się od
grzechu.
983 Katecheza będzie starać się budzić i podtrzymywać u wiernych wiarę
w niezrównaną wielkość daru, jakiego Chrystus Zmartwychwstały udzielił
swemu Kościołowi. Tym darem jest misja i władza prawdziwego
odpuszczania grzechów przez posługę Apostołów i ich następców:
Pan chce, aby Jego uczniowie mieli niezrównaną władzę; chce, by Jego
słudzy spełniali w Jego imię to wszystko, co On czynił, gdy był na ziemi.
Kapłani otrzymali władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani
archaniołom... Bóg potwierdza w górze to wszystko, co kapłani czynią na
ziemi (św. Jan Chryzostom).
Gdyby w Kościele nie było odpuszczenia grzechów, nie byłoby żadnej ufności,
żadnej nadziei życia przyszłego i wiecznego wyzwolenia. Dziękujmy Bogu, który
dał Kościołowi taki dar (św. Augustyn).
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Z niedzielnej Ewangelii - 7 Niedziela zwykła
"...Dawajcie miarą dobrą natłoczoną, utrzęsioną i opływającą" (Łk 6,38)
Nikt ci nie zarzuci, że nie potrafisz dać na dobry cel, gdy trzeba. Była
powódź - rzuciłeś na tacę. Na nowy dzwon - rzuciłeś na tacę. Rumunce
spod cukierni - rzuciłeś do pudełka. I jesteś pewien, że zrobiłeś wszystko,
coś mógł zrobić.
"...Dawajcie miarą dobrą natłoczoną, utrzęsioną i opływającą..."
Nikt ci nie zarzuci, że nie potrafisz dawać. Książkę pożyczysz. Nawet i
czasem pieniądze. Chorą ciotkę odwiedzisz. Nawet jej kupisz jabłko. Nie
zemścisz się na tym, kto cię skrzywdził. Nawet mu powiesz dzień dobry. I
jesteś pewien, żeś zrobił wszystko, co się dało zrobić.
"...Dawajcie miarą dobrą natłoczoną, utrzęsioną i opływającą..."
Czujesz się absolutnie w porządku... Ale gdyby tak tymi darami mocno
potrząsnąć. Gdyby je dobrze obejrzeć. Gdyby je zważyć... Może by się
okazało, że są nadmuchane. Że chodziło tylko o święty spokój. Że gdyby
dobrze potrząsnąć twoimi dobrymi słowami, dobrymi czynami, myślami z których jesteś tak dumny - zostałaby tylko mała garstka na dnie.
"...Dawajcie (...) miarą dobrą natłoczoną, utrzęsioną i opływającą..."
Nikt ci nie zarzuci, żeś nie dał nic. Pytanie tylko, czyś naprawdę dał. Czy
ktoś naprawdę otrzymał. Bo może się okazać, że wziąłeś tylko ty. Ludzką
wdzięczność, podziw, dobre imię. Tylko ty. Bo kiedy dawała ręka, serce
twoje było puste. Otwarte na siebie. Wypadało dać - dałeś.
...A kiedyś wdowi grosz okaże się dużo większy. Bo był pełen miłości...
"Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie"
Bogumiła Szewczyk
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Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe botki.
Szarpią się, meczą, ciągną... Jest! Weszły! Spoceni siedzą na podłodze,
dziecko mówi: Ale założyliśmy buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie. To je ściągają, mordują się sapią. Zeszły.
Wciągają je znowu, sapią, ciągną, nie chcą wejść... Weszły. Pani siedzi,
dyszy a dziecko mówi: Ale to nie moje buciki...
Pani niebezpiecznie zwęziły się oczy, odczekała i znów szarpie się z
butami... Zeszły. Na to dziecko: To buciki mojego brata i mama kazała mi
je nosić...
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała aż przestaną się trząść,
przełknęła ślinę i znów pomaga wciągać buty. Wciągają, silą się... Weszły.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie są twoje rękawiczki?
- Mam schowane w bucikach...
Ogłoszenia Duszpasterskie – VII Niedziela zwykła 20.02.2022 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu we przypada święto Katedry Świętego Piotra
Apostoła a w środę wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika.

2. W środę w Bóbrce przed Mszą św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
3. W piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w Bóbrce adoracja
Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w intencji Ojczyzny.
4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zaprasza serdecznie już dziś
na RODZINNY PIKNIK NA LODOWISKU, który odbędzie się w
POLAŃCZYKU w godz. 14.00 - 19.00 - wstęp wolny".
W PROGRAMIE:
- animacje sportowo-ruchowe dla dzieci i dorosłych
- gry, zabawy, konkursy z nagrodami,
- wielkie maskotki
- fotobudka
- ognisko z kiełbaskami
Nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a
daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć
więcej. Tak, otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi
Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie. Benedykt XVI

