GŁOS SERCA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"WIERZĘ W CIAŁA ZMARTWYCHWSTANIE"
Sens śmierci chrześcijańskiej
1010 Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens pozytywny. "Dla mnie
bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk" (Flp l, 21). "Nauka to zasługująca
na wiarę: Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy"
(2 Tm 2, 11). Istotna nowość śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że przez
chrzest chrześcijanin już w sposób sakramentalny "umarł z Chrystusem", by żyć
nowym życiem. Jeżeli umieramy w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną
wypełnia się to "umieranie z Chrystusem" i dopełnia w ten sposób nasze
wszczepienie w Niego. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę,
będę pełnym człowiekiem (św. Ignacy).
1011 W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. Dlatego chrześcijanin może
przeżywać wobec śmierci pragnienie podobne do pragnienia św. Pawła: "Pragnę
odejść, a być z Chrystusem" (Flp 1, 23); może przemienić własną śmierć w akt
posłuszeństwa i miłości wobec Ojca, na wzór Chrystusa.
Moje upodobania zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie ziemskiego
pożądania. Chcę widzieć Boga, ale trzeba umrzeć, by Go zobaczyć. Ja nie
umieram, ja wchodzę w życie.
1012 Chrześcijańska wizja śmierci jest wyrażona trafnie w liturgii Kościoła:
Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, i gdy
rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne
mieszkanie.
1013 Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki człowieka, czasu łaski i
miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie
według zamysłu Bożego i by decydował o swoim ostatecznym przeznaczeniu.
Gdy zakończy się "jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota", nie wrócimy
już do kolejnego życia ziemskiego. "Postanowione ludziom raz umrzeć" (Hbr 9,
27). Po śmierci nie ma "reinkarnacji".
1014 Kościół zachęca nas do przygotowania się na godzinę naszej śmierci ("Od
nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie", do proszenia Matki Bożej,
by wstawiała się za nami "w godzinę śmierci naszej" , oraz do powierzenia się
świętemu Józefowi, patronowi dobrej śmierci: Tak powinieneś zachować się w
każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. Jeśli miałbyś czyste
sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci. Lepiej jest unikać grzechu, niż uciekać
przed śmiercią. Jeśli dziś nie jesteś gotowy, czy będziesz gotowy jutro?
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 - 3 niedziela Wielkiego Postu
"...Oto już trzy lata szukam owocu na tym drzewie, a nie znajduję..." (Łk
13,7)
Ciągle coś odkładasz na później. Później posprzątasz, później odpiszesz na
list, później porozmawiasz z dziećmi, później zajmiesz się starą matką.
Jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś, jeszcze nie masz czasu...
"...Oto już trzy lata szukam owocu na tym drzewie, a nie znajduję..."
Wszystko może zaczekać, wszystko można przesunąć, wszystko można
odwlec. Z wyjątkiem tego, na co właśnie dziś masz wielką ochotę. Z
wyjątkiem tego, co ci przyniesie wymierną korzyść. Z wyjątkiem tego, co
jest twoje własne... Wszystko inne może zaczekać. Masz przecież jeszcze
tyle czasu...
"...Oto już trzy lata szukam owocu na tym drzewie, a nie znajduję..."
Ciągle coś odkładasz na później. A już szczególnie pracę nad sobą.
Najpierw zdobędziesz stanowisko, potem zaczniesz być uczciwy.
Najpierw urządzisz mieszkanie, potem zaczniesz się modlić. Najpierw
kupisz samochód, potem zrobisz parę dobrych uczynków. Najpierw się
dorobisz, potem zaczniesz się zastanawiać w co tak naprawdę wierzysz.
Najpierw wychowasz dzieci, potem...
"...Oto już trzy lata szukam owocu na tym drzewie, a nie znajduję..."
Najgorsze, że na później odkładasz to, co najważniejsze. I nawet nie o to
chodzi, że nie zdążysz. Może Bóg da tę łaskę. Chodzi o to, że te lata będą
stracone na zawsze. Zmarnowane. A może "po drodze" zmarnujesz i to,
czego się dotkniesz. Bez Boga przecież nie można budować nic trwałego.
Bez miłości - nie można owocować...
"Oto już trzy lata szukam owocu na tym drzewie, a nie znajduję.
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia..."
Bogumiła Szewczyk
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1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Za Parafian
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Śp. Józef Kusz
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Śp. Władysław Kusz – od Józefa Kusza z rodziną
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz
2. Śp. Katarzyna Dereń – od Rodziny Elżbiety i
Andrzeja Zglenickich
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rodziny
Śp. Mieczysław Fedorowicz
ORELEC

11.00

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Alicji w I
urodziny
O zdrowie dla Edwarda i Jadwigi
Śp. Andrzej Podgórski – od syna Mariana z Rodziną
(6 rocznica śmierci)
Śp. Zofia i Antoni Nawroccy

17.30
9.45

Śp. Stefan Łobaza – od kuzyna Kazka i Zosi Kudła
Śp. Maria Stoberska – 1 rocznica śmierci

SOLINA

Piątek 25.03
Niedziela
27.03

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Wielkiego Postu 20.03.2022 r.
1. W środę w Bóbrce Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
2. Nabożeństwa wielkopostne w tym tygodniu: Droga Krzyżowa w piątek 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 czwartek na godz. 16.00, na Mszę św. i spotkanie zapraszam kandydatów do
bierzmowania z klasy 8 razem z Rodzicami.
4. W piątek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To Dzień Świętości
Życia. Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia. Na prośbę Papieża
Franciszka i w łączności z Nim, na Mszy św. w Bóbrce zostanie odmówiony Akt

Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. Zapraszamy na modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w Bóbrce od godz.
20.00 do godz. 21.00 codziennie (z wyjątkiem niedzieli). Modlimy się w intencji
pokoju na Ukrainie, za naszą ojczyznę, w intencji powołań oraz o uwolnienie od
nałogów. W czasie adoracji jest możliwość spowiedzi od godz. 20.30.
6. W zakrystii można nabyć baranki wielkanocne – ofiara dowolna i paschaliki cena 10 zł - to ofiara na Caritas.
7. W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na letni.
8. Od następnego poniedziałku, tj. od 28 marca Msze św. w dni powszednie będą
odprawiane według porządku letniego, a więc w Bóbrce o godz. 18.00 a w Orelcu
i Solinie o godz. 19.00.
9.
Orelec
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach do koszyka
na stoliku z gazetkami.
Bóbrka, Solina
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
10. Informacja o zapisach do Szkoły Podstawowej w Bóbrce
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce
I N F O R M U J E,
że od dnia 01.03.2022r. do dnia 31.03.2022 r. (włącznie) trwać będą zapisy dzieci
do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i SZKOŁY PODSTAWOWEJ na rok
szkolny 2022/2023.
W oddziałach przedszkolnych szkoła zapewnia oprócz realizacji podstawy
programowej:
• zajęcia z języka angielskiego,
• zajęcia logopedyczne,
• zajęcia z programowania Kodowanie na Dywanie,
• zajęcia szachowe,
• zajęcia muzyczne,
• udział w konkursach i projektach.
Oddział 3-5 latków pracuje od 6.30 do 16.00. Ponadto szkoła zapewnia grupie
"zerówkowej" i dzieciom szkolnym zajęcia świetlicowe, dowożenie oraz opiekę
w okresie międzyświątecznym i feryjnym.
Dokumenty należy składać u dyrektora szkoły lub w oddziale przedszkolnym
„Bóbrkolandia” Rodzice proszeni są o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka (do
pobrania w szkole: u dyrektora szkoły lub w oddziale przedszkolnym lub ze strony
szkolnej: pliki do pobrania).
Chcę szukać siebie prawdziwego, czyli takiego, jakiego stworzył mnie
Pan Bóg. On stwarza nas po to, żebyśmy doszli do zbawienia. Ale ponieważ
rodzimy się z grzechem, a potem brniemy w grzech, musimy wykonać
ogromną pracę – przemieniać się codziennie i prosić, by On w tym pomógł.
Radosław Pazura

