
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

"WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE" 

997 Co to znaczy zmartwychwstać? W śmierci, będącej "rozdzieleniem 

duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu", podczas gdy jego dusza 

idzie na spotkanie z Bogiem, chociaż trwa w oczekiwaniu na ponowne 

zjednoczenie ze swoim uwielbionym ciałem. Bóg w swojej wszechmocy 

przywróci ostatecznie naszym ciałom niezniszczalne życie, jednocząc je z 

naszymi duszami mocą Zmartwychwstania Jezusa. 

998 Kto zmartwychwstanie? Wszyscy ludzie, którzy umarli: "Ci, którzy 

pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili 

złe czyny na zmartwychwstanie potępienia" (J 5, 29). 

999 W jaki sposób? Chrystus zmartwychwstał w swoim własnym ciele: 

"Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem" (Łk 24, 39); nie powrócił On 

jednak do życia ziemskiego. Tak samo w Nim "wszyscy zmartwychwstaną 

we własnych ciałach, które mają teraz", ale to ciało będzie przekształcone 

w "chwalebne ciało" (Flp 3, 21), w "ciało duchowe" (1 Kor 15, 44): 

Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? To, co siejesz, nie ożyje, 

jeżeli wcześniej nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, 

którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem. Trzeba, ażeby to, co 

zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, 

przyodziało się w nieśmiertelność (1 Kor 15, 35-37. 42. 53). 

1000 To "w jaki sposób" przekracza naszą wyobraźnię i nasze rozumienie; 

jest dostępne tylko w wierze. Udział w Eucharystii daje nam już zadatek 

przemienienia naszego ciała przez Chrystusa: Podobnie jak ziemski chleb 

dzięki wezwaniu Boga nie jest już zwykłym chlebem ale Eucharystią, a 

składa się z dwóch elementów, ziemskiego i niebieskiego, tak również my, 

przyjmując Eucharystię, wyzbywamy się zniszczalności, ponieważ mamy 

nadzieję zmartwychwstania. 

1001 Kiedy? W sposób definitywny "w dniu ostatecznym" (J 6, 39-40. 44. 

54; 11, 24); "na końcu świata". Istotnie, zmartwychwstanie zmarłych jest 

wewnętrznie złączone z powtórnym Przyjściem (Paruzją) Chrystusa:  

Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk 

trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi (1 Tes 4, 16). 
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 

GŁOS SERCA 
TYGODNIK 

LITURGICZNO-
INFORMACYJNY 

Parafii pw. 
Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 
w Bóbrce  

 

I Niedziela Wielkiego 

Postu 

 6 marca  
2022 ROKU 

Numer 288 

   Z niedzielnej Ewangelii - 1 niedziela Wielkiego Postu 

 "...Rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 

wszystkiego (...) Jeśli oddasz mi pokłon.." (Łk 4,6) 

Nie wierzysz w diabły. W ich widły, ogony i rogi. Zresztą, nawet gdyby 

były... Nawet gdyby były, kto by ich posłuchał? Kto by za nimi poszedł? 

Kto byłby aż tak naiwny, by im uwierzyć? 

"...Rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 

wszystkiego (...) Jeśli oddasz mi pokłon.." 

Nie wierzysz w diabły. Więc tego ostrzeżenia nie bierzesz na serio. 

Nikomu się kłaniał nie będziesz. Nikt nie będzie tobą rządził. Nikt cię nie 

zmusi do grzechu. Robisz to, co chcesz, co sam uważasz za słuszne. Jesteś 

wolny i mocny. Mocny... 

"...Rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 

wszystkiego (...) Jeśli oddasz mi pokłon.." 

Nie wierzysz w diabły. Dlatego tak łatwo cię podejść. Dlatego łatwo cię 

omotać. Podłożyć atrapę dobra. Ty ją kupisz. Dla "dobra" sprawy 

dopasujesz się. Oczyścisz wiarę z tego, co niezręczne, niemodne, dziwne. 

Tu zapomnisz o dogmacie, tam przykroisz przykazania na swoją miarę, tu 

się usprawiedliwisz przed... tam się usprawiedliwisz po... Odłożysz na 

jutro, przemilczysz, ze zrozumieniem zaaprobujesz cudzy grzech... Ludzie 

powiedzą, żeś jest nowoczesny, tolerancyjny, "równy"... 

"...Rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego 

wszystkiego (...) Jeśli oddasz mi pokłon.." 

Nie wierzysz w diabły... Dopiero wiele lat później okaże się, żeś zabrnął 

za daleko. Bardzo daleko... Tak daleko, że już nie chce ci się wracać. Nie 

wierzysz, że da się wrócić. Dopiero wtedy okaże się, że twoje piękne 

ideały - ...diabli wzięli... 
                                                                               Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

7.03 

16.00 

 

1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Za Parafian 

Wtorek 8.03 16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Dziękczynno-błagalna przez wstawiennictwo 

Matki Bożej w intencji Julki 

Środa 9.03 16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. O zdrowie dla babci Weroniki 

Czwartek 

10.03 

16.00 

 

1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Śp. Zofia Podkalicka 

Piątek 11.03 16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Śp. Władysław Kaliniewicz – 15 rocznica śmierci 

Sobota 12.03 16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Śp. Halina Sawinda – od córki Beaty 

Niedziela 

13.03 

8.30 

12.30  

Śp. Leszek, Władysław i Bogdan 

Śp. Mieczysław Fedorowicz 

ORELEC 

Środa 9.03 17.30 Nie ma Mszy św. 

Piątek 11.03 17.30 Nie ma Mszy św. 

Niedziela 

13.03 

7.00 

 

11.00 

Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Krystyny 

Dobrowolskiej w dniu imienin 

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Anny w 

dniu urodzin 
SOLINA 

Piątek 11.03 17.30 Śp. Helena Duś – 2 rocznica śmierci 

Niedziela  

13.03 

9.45 Śp. Anna i Michał Kusz 

Ogłoszenia Duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu 6.03.2022 r. 

1. W środę w Bóbrce Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy 

2. W tym tygodniu, z powodu malowania kościoła nie będą odprawiane 

Msze św. i nabożeństwa w Orelcu. 

3. Nabożeństwa wielkopostne w tym tygodniu: Droga Krzyżowa w piątki 

w Bóbrce o godz. 16.00 i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele 

w Bóbrce z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00, 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”. 

4. W tym tygodniu od dzisiaj (niedziela), w Bóbrce przed  Najświętszym 

Sakramentem od godz. 20.00 do godz. 21.00 będziemy modlić się w intencji 

pokoju, za naszą ojczyznę, w intencji powołań oraz o uwolnienie od 

nałogów. W czasie adoracji będzie możliwość spowiedzi od godz. 20.30. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

5. Intencje różańcowe na marzec: 

1). O pokój na Ukrainie. 

2). O nawrócenie i duchową przemianę w okresie Wielkiego Postu. 

6. Dziękujemy za złożone w  Środę Popielcową ofiary na pomoc dla 

uchodźców z Ukrainy.  Cała kwota została w całości przekazana jako pomoc 

dla uchodźców z Ukrainy. 

7.                                                       Orelec 

● Dziękujemy wszystkim osobom pracującym w tym tygodniu w 

kościele. 

                                                         Bóbrka 

● Dziękuję Rodzinie z Bóbrki za złożoną  ofiarę 500 zł na nowy 

dzwon. 

 Bóg każdemu dał wolną wolę i nikogo nie przymusza, ale 

wskazuje, wzywa, przekonuje.                                  św. Aniela Merici 

 

 


