GŁOS SERCA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE"
1002 Jeśli jest prawdą, że Chrystus wskrzesi nas "w dniu ostatecznym", to jest
także prawdą, że w pewien sposób już jesteśmy wskrzeszeni z Chrystusem.
Istotnie, dzięki Duchowi Świętemu życie chrześcijańskie jest uczestniczeniem w
Śmierci i Zmartwychwstaniu Chrystusa już na ziemi.
1003 Wierzący, zjednoczeni przez chrzest z Chrystusem, uczestniczą już w
sposób rzeczywisty w niebieskim życiu Chrystusa Zmartwychwstałego, ale to
życie pozostaje "ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3, 3). Karmieni Jego Ciałem
w Eucharystii, należymy już do Ciała Chrystusa. Gdy zmartwychwstaniemy w
dniu ostatecznym, "razem z Nim ukażemy się w chwale" (Kol 3, 4).
1004 W oczekiwaniu na ten dzień ciało i dusza wierzącego uczestniczy już w
godności "należenia do Chrystusa". Wynika z tego konieczność szacunku dla
własnego ciała, a także dla ciała drugiego człowieka, szczególnie gdy cierpi:
Nie należycie do samych siebie… Chwalcie więc Boga w waszym ciele (1 Kor).
1005 Aby zmartwychwstać z Chrystusem, trzeba umrzeć z Chrystusem, trzeba
"opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana" (2 Kor 5, 8). W tym "odejściu" (Flp
1, 23), jakim jest śmierć, dusza jest oddzielona od ciała. Połączy się z nim na
nowo w dniu zmartwychwstania umarłych.
1006 W pewnym sensie śmierć cielesna jest naturalna, ale dzięki wierze wiemy,
że jest ona "zapłatą za grzech" (Rz 6, 23). Dla tych, którzy umierają w łasce
Chrystusa, jest ona uczestniczeniem w Śmierci Pana, by móc także uczestniczyć
w Jego Zmartwychwstaniu.
1007 Śmierć jest kresem życia ziemskiego. Czas jest miarą naszego życia; w jego
biegu zmieniamy się i starzejemy. Jak w przypadku wszystkich istot żyjących na
ziemi, śmierć jawi się jako normalny koniec życia. Pamięć o naszej śmiertelności
przypomina, że mamy tylko ograniczony czas, by zrealizować nasze życie.
1008 Śmierć jest konsekwencją grzechu. Urząd Nauczycielski Kościoła, który
autentycznie interpretuje wypowiedzi Pisma świętego i Tradycji, naucza, że
śmierć weszła na świat z powodu grzechu człowieka. Chociaż człowiek posiadał
śmiertelną naturę, z woli Bożej miał nie umierać. Śmierć była więc przeciwna
zamysłom Boga Stwórcy, a weszła na świat jako konsekwencja grzechu.
1009 Śmierć została przemieniona przez Chrystusa. Także Jezus, Syn Boży,
przeszedł przez cierpienie śmierci, właściwej dla człowieka. Mimo trwogi,
przyjął ją aktem całkowitego i dobrowolnego poddania się woli Ojca.
Posłuszeństwo Jezusa przemieniło przekleństwo śmierci w błogosławieństwo.
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
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Z niedzielnej Ewangelii - 1 niedziela Wielkiego Postu
"...A z obłoku odezwał się głos:
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" (Łk 9,35)
Masz 10 przykazań jako drogowskaz. Ale tak naprawdę to nie zawsze
wiesz, jak żyć, co zrobić, jak postąpić. Nie wszystko jest takie jasne, takie
proste, jakbyś chciał. Stajesz bezradny wobec tysiąca spraw, pytań,
problemów. Klękasz do błagalnej modlitwy, ale nikt ci nie szepce do ucha
prawdziwej odpowiedzi: zrób właśnie tak...
"A z obłoku odezwał się głos:
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!"
Masz 10 przykazań jako drogowskaz. Cenisz je. Podziwiasz ludzi, którzy
naprawdę według nich żyją. Sam byś tak chciał. Zresztą masz swój
kręgosłup moralny - jak ci się wydaje - mocny. "Nie kradnij, nie cudzołóż,
nie zabijaj". Tu Bóg jest na pierwszym miejscu. Prawdziwy grzech cię nie
skusi, wybierzesz Boga. Problem jest w sprawach mniejszych,
codziennych, szarych. Diabeł siedzi w drobiazgach...
"...A z obłoku odezwał się głos:
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!"
I wszystko byłoby dobrze, gdybyś był na świecie sam. Wtedy mógłbyś
zaryzykować. Iść na całość. Ale masz rodzinę. Żonę, dzieci, mieszkanie.
Tu trzeba coś załatwić, tu się zabezpieczyć, tam się z kimś dogadać...
Słupy graniczne grzechu wbijasz coraz dalej i dalej. Chcesz zaorać
miedzę, z nadzieją, że Pan Bóg-Sąsiad tego nie zauważy. Po latach sam
już nie wiesz, gdzie była prawdziwa granica. Masz większą przestrzeń
życia - nie chcesz już wiedzieć, jak jest naprawdę.
"...A z obłoku odezwał się głos:
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" Bogumiła Szewczyk
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1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Za Parafian
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Za Parafian
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Śp. Karol – 6 rocznica śmierci
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny
Dolińskiej – w 80 rodziny
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Śp. Józef Kusz, Józef Ulanowski
Śp. Mieczysław Fedorowicz
Śp. Jerzy i Anna Kusz
ORELEC

11.00

Śp. Wacław Dubiel
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
zdrowie dla Grzegorza w 40 urodziny
1. Śp. Józef i Edward Dyl
2. O opiekę św. Józefa dla wsi Orelec
Śp. Stefan, Kazimiera, Tadeusz, Mieczysław
Fedorowicz, Eugenia Orłowska
Śp. Bronisław Wojtanowski – 1 rocznica śmierci
SOLINA

Piątek 18.03 17.30 Śp. Józef Wołoszyn
Niedziela
9.45
Śp. Stefan Łobaza – od Stefanii Andrus z rodziną
20.03
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1. W środę w Bóbrce Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
2. Nabożeństwa wielkopostne w tym tygodniu: 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, 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.
3. W sobotę przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. To dzień
odpustu w Orelcu, dzień szczególnej modlitwy za ojców.

Msza św. w Orelcu będzie odprawiona o godz. 11.00. To okazja do
modlitewnego spotkania dla całej naszej Parafii – w tych trudnych czasach.
4. Kontynuujemy naszą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w
Bóbrce od godz. 20.00 do godz. 21.00 codziennie (z wyjątkiem niedzieli).
Modlimy 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.
Orelec
●
Został zakończony I etap malowania kościoła. Dziękujemy
wszystkim osobom pracującym w tym tygodniu w kościele. Pozostałe prace
będą wykonane po Wielkanocy.
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach do
koszyka na stoliku z gazetkami.
Bóbrka
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
Solina
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
Nawrócenie oznacza szukanie z naszej strony przebaczenia i mocy
Bożej w sakramencie pojednania i w ten sposób stałe rozpoczynanie
od nowa, codzienne posuwanie się naprzód.
św. Jan Paweł II

