GŁOS SERCA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE"
988 Credo chrześcijańskie - wyznanie naszej wiary w Boga Ojca, Syna i
Ducha Świętego oraz w Jego stwórcze, zbawcze i uświęcające działanie osiąga punkt kulminacyjny w głoszeniu zmartwychwstania umarłych na
końcu czasów oraz życia wiecznego.
989 Wierzymy mocno i mamy nadzieję, że jak Chrystus prawdziwie
zmartwychwstał i żyje na zawsze, tak również sprawiedliwi po śmierci
będą żyć na zawsze z Chrystusem Zmartwychwstałym i że On wskrzesi
ich w dniu ostatecznym. Nasze zmartwychwstanie, podobnie jak
zmartwychwstanie Chrystusa, będzie dziełem Trójcy Świętej:
Jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to
Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze
śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha (Rz 8, 11) .
990 Pojęcie "ciało" oznacza człowieka w jego kondycji poddanej słabości i
śmiertelności "Zmartwychwstanie ciała" oznacza, że po śmierci będzie
żyła nie tylko dusza nieśmiertelna, ale że na nowo otrzymają życie także
nasze "śmiertelne ciała" (Rz 8,11).
991 Wiara w zmartwychwstanie zmarłych była od początku istotnym
elementem wiary chrześcijańskiej. "Zmartwychwstanie umarłych jest
ufnością chrześcijan; ta wiara nas ożywia":
Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania?
Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest
także wasza wiara... Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15,12-14. 20).
995 Być świadkiem Chrystusa - to znaczy być "świadkiem Jego
zmartwychwstania" (Dz l, 22), "z Nim jeść i pić po Jego
zmartwychwstaniu" (Dz 10, 41). Chrześcijańska nadzieja na
zmartwychwstanie jest cała naznaczona doświadczeniem spotkań z
Chrystusem Zmartwychwstałym. My zmartwychwstaniemy jak On, z Nim
i przez Niego.
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Z niedzielnej Ewangelii - 8 Niedziela zwykła
"Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Czy nie wpadną w dół obydwaj?" (Łk 6,39)
Ciebie to nie dotyczy. Dobrze widzisz. Doskonale widzisz cudze grzechy,
potknięcia, głupotę. Doskonale wiesz co zrobił źle i kiedy i dlaczego.
Zresztą wiedziałeś to jeszcze zanim to zrobił. Znasz człowieka na tyle
dobrze, żeby to przewidzieć.
"Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?
Ciebie to nie dotyczy. Łatwo zauważasz cudze braki i w teorii, i w
praktyce, i w emocjach, i w ogóle. To dlatego pouczasz, poprawiasz,
poszturchujesz. Denerwuje tylko to, że się nie zmienia natychmiast. Już
powinien być święty. A on dalej nic nie rozumie.
Czy nie wpadną w dół obydwaj?"
Ciebie to nie dotyczy. Dlatego nie rozumiesz czego ludzie od ciebie chcą.
Pouczają, poprawiają. I złoszczą się, że się nie zmieniasz natychmiast. A
ty przecież wiesz lepiej, rozumiesz więcej, jesteś w porządku.
"Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?
Czy nie wpadną w dół obydwaj?"
Ciebie to nie dotyczy. Dobrze widzisz. Może tylko ta drzazga w oku
trochę przeszkadza. Inni mówią, że to belka. Belki nie widzisz. Czy to
przez tę drzazgę nie widać belki? Czy przez belkę nie widać drzazgi? Czy
to u ciebie, czy u niego? Może jednak i ty jesteś niewidomy?
"Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby
usunąć drzazgę z oka brata swego."
Bogumiła Szewczyk
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Poniedziałek
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Wtorek 1.03
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Środa 2.03
Czwartek
3.03

16.00
16.00

Piątek 4.03
Sobota 5.03

16.00
16.00

Niedziela
6.03

8.30
12.30

1. Śp. Stefan Łobaza
2. Śp. Władysław Kusz – od Doroty i Dariusza
Nawrockich
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Śp. Tadeusz Drozdowski – od uczestników
pogrzebu
Śp. Mieczysław Fedorowicz
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Filipa – 9 urodziny
Śp. Mieczysław Fedorowicz
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Śp. Agata i Tomasz Papierniak
Śp. Mieczysław Fedorowicz
Śp. Monika Zulewska – 8 rocznica śmierci
ORELEC

Środa 2.03

17.30

Piątek 4.03
Niedziela
6.03

17.30
7.00
11.00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Kazimiery
Podgórskiej – z okazji imienin
Śp. Aniela Kańczucka
Śp. Augustyna i Zenon Słotwińscy
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiktorka –
3 urodziny
SOLINA

Środa 2.03

Śp. Franciszek Krupiński, Józef Kusz, Anna i Józef
Ulanowscy – od Stefani i Tadeusza Ulanowskich z
rodziną
Piątek 4.03
17.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Rodziny Bańczak
Niedziela
9.45
Śp. Katarzyna, Jan, Mieczysław, Franciszek
6.03
Porębscy
Ogłoszenia Duszpasterskie – VIII Niedziela zwykła 27.02.2022 r.
1. W piątek przypada święto św. Kazimierza.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości.
3. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Tego dnia obowiązuje wierzących
post ilościowy (od 18 do 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych (od 14 roku życia). Wierzący rodzice zatroszczą się jednak o
17.30

wprowadzanie młodszych dzieci w ducha pokuty. Msze św. z obrzędem
posypania głów popiołem w Bóbrce o godz. 16.00, w Orelcu i Solinie o
godz. 17.30. Ofiary zebrane w Środę popielcową będą przesłane do
Caritas Archidiecezji Przemyskiej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
4. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca;
I piątek miesiąca – odwiedziny chorych od godz. 9.00, spowiedź w
Bóbrce o godz. 16.00 a w Orelcu o godz. 17.00. Akt oddania Najświętszemu
Sercu Pana Jezusa zostanie odmówiony po Komunii św.;
I sobota miesiąca – o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający przed
Najświętszym Sakramentem a następnie Msza św.
5. Za tydzień w czasie Mszy św. o godz. 8.30 dzieci z klasy III otrzymają
poświęcone modlitewniki.
6. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o
godz. 16.00, w Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele
w Bóbrce z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00 ( prośba parafian), w
Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu po Mszy św. o godz. 11.00.
Za udział w nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami. Odpust można uzyskać także w piątki Wielkiego Postu za
odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem Ukrzyżowanego
modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu”.
7. W tym roku nie będzie rekolekcji wielkopostnych ponieważ w czerwcu
będziemy przeżywać misje parafialne.
8. W tym tygodniu od dzisiaj (niedziela) do czwartku włącznie, w Bóbrce
przed Najświętszym Sakramentem od godz. 20.00 do godz. 21.00 będziemy
modlić się w intencji pokoju, za naszą ojczyznę oraz o uwolnienie od
nałogów. W czasie adoracji będzie możliwość spowiedzi od godz. 20.30.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
9. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.
10. Intencje różańcowe na marzec:
1). O pokój na Ukrainie.
2). O nawrócenie i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu.
Jeżeli będziesz dobry, wtedy i twoje uczynki będą dobre.
Bo dobre drzewo rodzi dobre owoce.
ks. Józef Tischner

