GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Słusznie przeto uważa się liturgię za wykonywanie kapłańskiego urzędu
Jezusa Chrystusa; w niej przez znaki widzialne wyraża się i urzeczywistnia
uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa
ze swymi członkami, wykonuje całkowity kult publiczny. Dlatego każdy
obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Kościoła, jest
czynnością w najwyższym stopniu świętą, a żadna inna czynność Kościoła
nie dorównuje jej skuteczności.
Liturgia jako źródło Życia
1071 Liturgia - dzieło Chrystusa jest także czynnością Kościoła. Ukazuje
Kościół jako widzialny znak komunii Boga i ludzi przez Chrystusa. Włącza
wiernych w życie wspólnoty, zakłada świadome, czynne i owocne
uczestnictwo wszystkich.
1072 "Liturgię powinna poprzedzać ewangelizacja, wiara i nawrócenie, a
wtedy może ona przynosić owoce w życiu wiernych: nowe życie według
Ducha, zaangażowanie w posłanie Kościoła i służbę na rzecz jego jedności.
Modlitwa i liturgia
1073 Liturgia jest także uczestnictwem w modlitwie Chrystusa skierowanej
do Ojca w Duchu Świętym. Cała modlitwa chrześcijańska znajduje w niej
swoje źródło i swój kres.
Katecheza i liturgia
1074 Liturgia jest uprzywilejowanym miejscem dla katechezy Ludu
Bożego. "Katecheza z natury swej jest związana z całym sprawowaniem
liturgii i sakramentów, gdyż właśnie w sakramentach, a zwłaszcza w
Eucharystii, Jezus Chrystus najpełniej działa w celu przemiany człowieka".
1075 Katecheza liturgiczna ma na celu wprowadzenie w misterium
Chrystusa (jest "mistagogią"), przechodząc od tego, co widzialne, do tego,
co niewidzialne, od znaku do tego, co on oznacza, od "sakramentów" do
"misteriów".
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Z niedzielnej Ewangelii -2. Niedziela Wielkanocna,
"...Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam..." (J
20,19)
Świat wokół ciebie to ciągłe wojny. W wiadomościach telewizyjnych co
rusz to wojenny obraz. Zastrzeleni, zranieni, głodni. I w gazecie, i radiu.
Nawet walka o pokój to zwykła wojna. Nie uciekniesz od tego. Nie
zmienisz...
"...Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam..."
Świat wokół ciebie wojny. Zza ściany słychać awantury, w pracy awantury,
u znajomych awantury. A przecież i u ciebie. I u ciebie nieraz to samo. O
byle co, o głupstwo, o drobiazg...
"...Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam..."
Świat wokół ciebie to ciągłe wojny. Ale przecież i w tobie... I w tobie tylko
na chwilę gości pokój. Od święta. A na co dzień trwa wojna. Z ludźmi
spotkanymi przed laty, z ludźmi spotkanymi wczoraj, z ludźmi obok. Z
samym sobą. Każdy trudny wybór wyprowadza cię z równowagi. Każda
strata, każde poświęcenie, każdy ból.
...A Jezus stanął pośrodku i rzekł: pokój wam... Ale żeby Go usłyszeć,
potrzeba trochę ciszy. Trochę wewnętrznej ciszy. I wiary, że na końcu
drogi krzyżowej będzie zmartwychwstanie...
"...Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana..."
Bogumiła Szewczyk
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Poniedziałek
25.04

7.30

1. Śp. Władysław Kusz – od Henryka Turoń
2. Śp. Marian Zgoliński

Wtorek
26.04

18.00

Środa 27.04

7.30

Czwartek
28.04

18.00

Piątek 29.04
Sobota 30.04
Niedziela
1.05

18.00
18.00
8.30
12.30

1. Śp. Rozalia Kusz – od uczestników pogrzebu
2. Śp. Katarzyna Dobrowolska zd. Nawrocka – od
uczestników pogrzebu
1. Za dusze w czyśćcu cierpiące
2. Śp. Halina Sawinda – od Jacka z rodziną
1. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Jacka
Ryłko z okazji 50 urodzin
2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
Śp. Genowefa Wójcik – rocznica śmierci
Śp. Czesława Podgórska
Śp. Anna i Dymitr Ławrów – od Córki
Śp. Aniela i Stanisław Markuc
ORELEC

Wtorek 26.04 19.00
Piątek 29.04
Niedziela
1.05

19.00
7.00
11.00

1. Dziękczynna za otrzymane łaski dla wnuków
2. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od uczestników
pogrzebu
Śp. Janina i Franciszek Mazgaj
Śp. Bronisław Wojtanowski (greg.)
Śp. Józef Mamrowicz
SOLINA

Niedziela
9.45
Za cierpiących w czyśćcu
1.05
Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela Wielkanocna – Niedziela
Miłosierdzia Bożego 24.04.2022 r.
1. W związku ze spotkaniami duszpasterskimi, w Bóbrce poniedziałek i
w środę Msza św. będzie rano o godz. 7.30 a w Orelcu Msza św. będzie
we wtorek o godz. 19.00 a nie w środę.
2. Dzisiaj z racji Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Bóbrce o godz. 15.00
będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zachęcamy by włączyć się we
wspólną modlitwę o tej godzinie także w domach rodzinnych.
Przypominamy, że w na terenie Polski za odmówienie Koronki do Bożego
Miłosierdzia wobec Najświętszego Sakramentu w kościele lub kaplicy,
wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum można codziennie

zyskać odpust zupełny.
3. We wtorek uroczystość św. Wojciecha, patrona Polski, w piątek święto św.
Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy.
4. Do końca kwietnia, od poniedziałku do soboty modlimy się przed
Najświętszym Sakramentem w Bóbrce o godz. 20.30 odmawiając Różaniec
w intencji pokoju na Ukrainie, za naszą ojczyznę, o owoce misji parafialnych
w czerwcu, o powołania oraz o uwolnienie od nałogów. O 21.00 Apel
Jasnogórski. Od maja wrócimy do adoracji w piątki.
5. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.
6. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ci, co pełnili miłosierdzie, sądzeni będą podług
miłosierdzia.
św. Augustyn

