GŁOS SERCA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE"
"AMEN"
1061 Wyznanie wiary (Credo), tak samo jak ostatnia księga Pisma
świętego, jest zakończone hebrajskim słowem Amen. Spotyka się je często
na końcu modlitw Nowego Testamentu. Także Kościół kończy swoje
modlitwy słowem "Amen".
1062 W języku hebrajskim Amen pochodzi od tego samego rdzenia, co
słowo "wierzyć". Wyraża ono trwałość, niezawodność, wierność.
Rozumiemy więc, dlaczego "Amen" można powiedzieć o wierności Boga
w stosunku do nas i o naszym zaufaniu do Niego.
1063 U proroka Izajasza znajdujemy wyrażenie "Bóg prawdy" (dosłownie:
"Bóg Amen"), czyli Bóg wierny swoim obietnicom: "Kto w kraju zechce
cię pobłogosławić, wypowie swe błogosławieństwo przez Boga prawdy".
Nasz Pan często używa słowa "Amen", by podkreślić wiarygodność
swojego nauczania i swój autorytet oparty na prawdzie Bożej.
1064 Końcowe "Amen" w Credo podejmuje więc i potwierdza jego
pierwsze słowa: "Wierzę". Wierzyć znaczy odpowiadać "Amen" na słowa,
obietnice, przykazania Boże; znaczy powierzyć się całkowicie Temu,
który jest "Amen" nieskończonej miłości i doskonałej wierności.
Codzienne życie chrześcijańskie będzie wówczas odpowiedzią "Amen" na
słowa: "Wierzę" Wyznania wiary naszego chrztu: Niech twoje "Wyznanie
wiary" będzie dla ciebie jakby zwierciadłem. Przeglądaj się w nim, by zobaczyć,
czy wierzysz w to wszystko, co wypowiadasz. I każdego dnia raduj się twoją
wiarą (św. Augustyn) .

1065 Sam Jezus Chrystus jest "Amen" (Ap 3,14). On jest ostatecznym
"Amen" miłości Ojca wobec nas; On przyjmuje i dopełnia nasze "Amen"
powiedziane Ojcu: "Albowiem ile tylko obietnic Bożych, w Nim
wszystkie są <<tak>> Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze
<<Amen>> Bogu na chwałę" (2 Kor 1, 20):
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie,
Tobie, Boże Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego,
wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. AMEN.
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Z niedzielnej Ewangelii - 5 niedziela Wielkiego Postu
"Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie.
W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować..."

Uważasz się za obrońcę norm moralnych. Dlatego pokazujesz ich palcem.
Tych, co upadli, tych co sami sobie są winni, tych których przyłapano na
grzechu. Dlatego stawiasz ich na środku sceny, w świetle reflektorów,
przy zapełnionej widowni. Dlatego informujesz o tym cały świat.
"...W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować..."

Uważasz się za sprawiedliwego sędziego. Dlatego żądasz najwyższego
wymiaru kary. Nie masz żadnych wątpliwości. Czasem dlatego, że to
ciebie skrzywdzono. Czasem dlatego, że współczujesz znajomym. Czasem
dla samej sprawiedliwości. A czasem sam nie wiesz czemu. Uważasz się
za obrońcę praw moralnych. Ale tak naprawdę to często niczego nie
bronisz. Tak naprawdę, to tylko oskarżasz. ..
"...W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować..."

I dopiero, gdy rzecz dotyczy tobie bliskich, dopiero wtedy cichniesz.
Wtedy odpędzasz tłum reporterów, stawiasz parawan. Nie, nie
pochwalasz, nie akceptujesz, nie usprawiedliwiasz. Ale z osoby, którą
kochasz, nie można robić widowiska. Bardzo cię boli. Osobę, którą
kochasz, nie wolno wytykać palcami. To rani ciebie. Bardzo rani.
"...W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować..."

Znasz kodeks prawny. Ale serce rozumie lepiej niż prawo. Dlatego dla
osoby, kochanej, błagasz o najniższą karę, o zrozumienie, o przebaczenie.
I tak trzeba. Złe jest to, że nie wszystkich kochasz. Jezus kochał...
"...W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować..."

Magdalena stała pośrodku drżąca ze wstydu. Na pośmiewisko dla innych.
Jezus sprawił, że i inni się zawstydzili. Ale nikogo nie wyśmiał. Zgasił
reflektory, zasłonił kurtynę. O grzechu każdemu powiedział "na ucho".
Cicho, serdecznie, choć z bólem. Bo nas kocha...
"Idź i od tej chwili już nie grzesz".

Bogumiła Szewczyk
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Poniedziałek
4.04

7.30

Wtorek 5.04

7.30

Środa 6.04

18.00

Czwartek
7.04
Piątek 8.04

7.30

Sobota 9.04

7.30

Niedziela
10.04

8.30
12.30

18.00

1. Śp. Stanisław Mysiów – od wnuków Grzegorza,
Tomasza i Wojciecha; 2. Śp. Władysław Kusz – od
Adama Czyrkiewicza z rodziną
1. Śp. Halina Sawinda – od Agaty Myśliwy z rodziną
2. Śp. Tadeusz Drozdowski – od Heleny i Józefa
Otorowskich z rodziną
O Boże błogosławieństwo dla Mikołaja Migielicza
(w 10 urodziny) i całej Rodziny
1. Śp. Władysław Kusz – od Czesława Czyrkiewicza
z rodziną; 2. Śp. Katarzyna Dereń – od Czesława
1. Śp. Eugeniusz i Genowefa Świder
2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Lucyny i
Zygmunta Kuncewicz
1. Śp. Elżbieta Kusz – od Wiesławy z Karoliną
2. Śp. Stanisław Mysiów – od Doroty i Dariusza
Nawrockich
Śp. Pelagia i Józef Podkaliccy
Śp. Tadeusz Barzycki – 19 rocznica śmierci
ORELEC

Środa 6.04

17.00

Piątek 8.04
Niedziela
10.04

19.00
7.00
11.00

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy
Dobrowolskiej w 90 urodziny
Śp. Bronisław Wojtanowski – od rodziny Kostyrów
Za cierpiących w czyśćcu
Śp. Ryszard Nawrocki
SOLINA

Środa 6.04

17.00

Piątek 8.04

19.00

Śp. Stefan Łobaza – od Pracowników Apteki
„Omega” z Brzozowa
Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Cioci Małgosi i
Ireny z rodziną z Zabrza
Śp. Zofia i Henryk Roniek, Wanda Łubczyk

Niedziela
9.45
10.04
Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu 3.04.2022 r.
1. W tym tygodniu, w związku ze spowiedzią wielkopostną w dekanacie,
Msze św. w poniedziałek, we wtorek, w czwartek i w sobotę będą
odprawione w Bóbrce o godz. 7.30. Spowiedź w naszej parafii będzie w

środę w następujących godzinach:
- Orelec i Solina: spowiedź od 16.30 do 17.00, o 17.00 Msza św.,
- Bóbrka: spowiedź od 17.30 do 18.00, o 18.00 Msza św.
2. Nabożeństwa wielkopostne w tym tygodniu: Droga Krzyżowa w piątek
w Bóbrce o godz. 17.30, w Orelcu i Solinie o godz. 19.00; Gorzkie Żale
dzisiaj 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”.
3. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O powołania kapłańskie
i zakonne modlić się będziemy w czasie Adoracji Najświętszego
Sakramentu o godz. 20.30.
4. W czwartek nie będzie spotkania dla kandydatów do bierzmowania –
zapraszam do udziału w Drodze Krzyżowej w Niedzielę Palmową.
5. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświecenie palm na
każdej Mszy św. a procesyjne wejście z palmami spod krzyża misyjnego na
Mszach św. o godz. 11.00 i 12.30. Tego dnia zapraszamy na Drogę
Krzyżową z Bóbrki do Orelca – początek w kościele w Bóbrce o godz.
15.00.
6. Codziennie (z wyjątkiem niedziel i soboty 9 kwietnia) przed
Najświętszym Sakramentem w Bóbrce o godz. 20.30 odmawiamy Różaniec
w intencji pokoju na Ukrainie, za naszą ojczyznę, w intencji powołań oraz
o uwolnienie od nałogów. O 21.00 Apel Jasnogórski kończy modlitwę.
Zapraszamy.
7. W zakrystii można nabyć baranki wielkanocne – ofiara dowolna i
paschaliki - cena 10 zł.
8.
Orelec
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach do
koszyka na stoliku.
Bóbrka, Solina
●
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać na tacę.
9. Intencje różańcowe na kwiecień:
1). O właściwą opiekę dla ludzi chorych i starszych.
2). Za przygotowujących się do przyjęcia sakramentów świętych.

