GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
LITURGIA - DZIEŁO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

I. Ojciec jako Źródło i Cel liturgii
1077 "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa; On napełnił nas błogosławieństwem duchowym" (Ef 1).
1078 Błogosławienie jest czynnością Boską, która daje życie i której
źródłem jest Ojciec.
1079 Od początku aż do wypełnienia się czasów całe dzieło Boże jest
błogosławieństwem.
1080 Na początku Bóg błogosławi istoty żywe, a w sposób szczególny
mężczyznę i kobietę. Przymierze z Noem i wszystkimi istotami żywymi
odnawia to błogosławieństwo mimo grzechu człowieka. Od Abrahama
Boże błogosławieństwo przenika historię ludzi, która zmierzała ku śmierci,
by skierować ją do życia, do jego źródła; przez wiarę Abrahama, który
przyjmuje błogosławieństwo - zostaje zapoczątkowana historia zbawienia.
1081 Błogosławieństwo Boże ukazuje się w zbawczych wydarzeniach,
takich jak narodzenie Izaaka, wyprowadzenie z Egiptu, dar Ziemi
Obiecanej, wybór Dawida, Obecność Boga w Świątyni, oczyszczające
wygnanie i powrót "małej Reszty". Prawo, Prorocy i Psalmy przypominają
o tych Bożych błogosławieństwach.
1082 W liturgii Kościoła błogosławieństwo Boże zostaje w pełni
objawione i udzielone: Ojciec jest uznawany i adorowany jako Źródło i Cel
wszelkich błogosławieństw stworzenia i zbawienia; w swoim Słowie, które
dla nas przyjęło ciało, umarło i zmartwychwstało, napełnia nas swoimi
błogosławieństwami i przez nie rozlewa w naszych sercach Dar, który
zawiera wszystkie dary: Ducha Świętego.
1083 Liturgia ma podwójny charakter: 1. Kościół, zjednoczony ze swoim
Panem i "w Duchu Świętym", błogosławi Ojca przez adorację, uwielbienie
i dziękczynienie; 2. Kościół składa Ojcu ofiary i prosi Go, by zesłał Ducha
Świętego na te dary, na Kościół, na wiernych i na cały świat oraz by przez
komunię w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa Kapłana i przez moc
Ducha Boże błogosławieństwa przynosiły owoce ku Jego chwale.
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Z niedzielnej Ewangelii - Świadek miłości
Piotrowi zabrakło miłości do Jezusa na dziedzińcu Kajfasza. Wobec
świadków trzy razy wyparł się znajomości z Mistrzem. Poznał błąd chwilę
po tym, gdy go popełnił. Przypomniało mu o tym pianie koguta. Wówczas
zapłakał.
Jezus mu przebaczył, ale czekał kilkanaście dni, aby Piotr wobec świadków
wyznał Mu swoją miłość. Nawiązał zaś do zdrady przez trzykrotne
postawienie jednego pytania: „Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?”. Uczeń
był w rozterce. Jan wytrwał pod krzyżem, udowodnił, że kocha Mistrza w
sposób niezwykły. Jan słyszał to pytanie. Piotr jednak publicznie wyznawał
swą miłość, odwołując się do wiedzy Jezusa. „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty
wiesz, że Cię kocham”.
Ta scena jest wyjątkowo ważna dla wszystkich, którzy odpowiadają za
innych. Każdego ojca i każdą matkę Jezus pyta podobnie: „Czy mnie
miłujesz?”.
Skoro w ręce matki i ojca oddaje swoje owce, powiada im: „Paś owce moje”;
warunkiem dobrego wykonania tego zadania jest ich miłość do Jezusa.
Podobnie jest z każdym przełożonym w Kościele i z każdym
chrześcijaninem, który bierze odpowiedzialność za innych. To są owce
Jezusa i właściwe ich prowadzenie zależy od tego, w jakiej mierze przełożeni
kochają Jezusa. Jeśli tej miłości zabraknie, o pasieniu Jego owiec nie ma
mowy.
Z Ewangelii wynika, że ten, kogo nie stać na świadectwo miłości Chrystusa,
nie dorasta ani do odpowiedzialności wychowawcy, ani przełożonego.
ks. Edward Staniek
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1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Katarzyna Dereń – od Jarosława i Kasi
Budzisz
Śp. Stefania Piergies
Śp. Helena Zadorożna (4 rocznica śmierci) - od
Męża i Dzieci
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Halina Sawinda (1 rocznica śmierci)
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Władysław Kusz – od Aleksandry Kusz z
rodziną
Śp. Bronisław Wojtanowski
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Rozalia Kusz – od wnuka Marka z rodziną
CHRZEST
Śp. Stanisław Mysiów – od wnuka Jakuba z
rodziną
Śp. Bronisław Wojtanowski
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Śp. Bronisław Wojtanowski
Śp. Zofia Dobrowolska (25 rocznica śmierci)
W pewnej intencji
1. Śp. Stanisław Zaniewicz (z okazji imienin)
2. O Boże błogosławieństwo dla Agatki i Mai
Śp. Bronisław Nawrocki – rocznica śmierci
Śp. Katarzyna Dobrowolska zd. Nawrocka
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1. Rozpoczęliśmy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe będą odprawiane w
dni powszednie po Mszy św. a w niedziele będziemy odmawiać Litanię
Loretańską po Mszy św. o godz. 12.30. W maju, we wtorki będzie także

odprawiana Msza św. o godz. 19.00 w Solinie. W czasie majówek
towarzyszyć nam będzie intencja „O owocne dla całej wspólnoty misje
parafialne”.
2. We wtorek wypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej
Polski – Msze św. według porządku niedzielnego.
W liturgii w tym tygodniu także: w poniedziałek wspomnienie św.
Atanazego, w środę wspomnienie św. Floriana, w czwartek święto
poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, w piątek święto
świętych apostołów Filipa i Jakuba.
3. W czwartek ofiarujemy udział w nabożeństwie majowym w intencji
powołań. Nie będzie adoracji o 17.30.
Tego dnia zapraszam młodzież klasy 8 na Mszę św. o godz. 18.00 i
spotkanie. Obecność rodziców mile widziana.
4. W piątek I piątek miesiąca - od godz. 9.00 odwiedzimy chorych. Adoracja
Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30,
w Orelcu o 19.00, następnie Msza św. Nie będzie adoracji o godz. 20.00.
5. W sobotę przypada I sobota miesiąca. O godz. 17.30 odmówimy Różaniec
wynagradzający oraz Litanię do Matki Bożej Loretańskiej. Następnie będzie
Msza św. z rozważaniem I tajemnicy Różańca.
6. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie Tydzień Modlitw o
powołania do służby w Kościele.
7. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Dziękuję za każdą
ofiarę złożoną w kościele czy wpłaconą na konto.
8. Intencje różańcowe na maj:
1). Aby ludzie młodzi odkryli w Maryi wzór słuchania, odwagę wiary i
poświęcenia.
2). O święte powołania do wyłącznej służby Bożej.
Z naszego postępowania i życia ludzie dalecy od
Chrystusa
i niechrześcijanie powinni bez książki poznać
Ewangelię.
bł. Karol de Foucauld

