GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
LITURGIA - DZIEŁO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

II. Dzieło Chrystusa w liturgii
1084 Chrystus działa obecnie przez sakramenty ustanowione przez Niego
w celu przekazywania łaski. Sakramenty są widzialnymi znakami (słowa i
czynności), zrozumiałymi dla człowieka.
1085 Chrystus oznacza i urzeczywistnia w liturgii Kościoła przede
wszystkim swoje Misterium Paschalne. Gdy nadchodzi Jego Godzina,
przeżywa jedyne wydarzenie w historii, które nie przemija: Jezus umiera,
zostaje pogrzebany, zmartwychwstaje i zasiada po prawicy Ojca "raz na
zawsze" (Rz 6, 10; Hbr 7, 27; 9, 12). Jest to wydarzenie, które miało
miejsce w historii, ale jest ono wyjątkowe, ponieważ wszystkie inne
wydarzenia historyczne występują tylko raz i znikają w przeszłości.
Misterium Paschalne Chrystusa - przeciwnie - nie może pozostawać tylko
w przeszłości. Wydarzenie Krzyża i Zmartwychwstania trwa i pociąga
wszystko ku Życiu.
1086 "Jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których
napełnił Duchem Świętym, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu
stworzeniu, zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i
zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy Szatana oraz przeniósł do
Królestwa Ojca oraz sprawowali Ofiarę i sakramenty, stanowiące ośrodek
całego życia liturgicznego".
1087 W ten sposób Chrystus Zmartwychwstały, udzielając Apostołom
Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania. Mocą tego
samego Ducha Świętego powierzają oni tę władzę swoim następcom. Ta
"sukcesja apostolska" jest przekazywana przez sakrament święceń.
1088 "Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, szczególnie w
czynnościach liturgicznych. Jest obecny w ofierze Mszy świętej, czy to w
osobie odprawiającego, gdyż <<Ten sam, który kiedyś ofiarował się na
krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów>>, czy też zwłaszcza
pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest w sakramentach, w swoim
słowie, jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy.
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

Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego

TYGODNIK
LITURGICZNOINFORMACYJNY

Parafii pw.
Najświętszego
Serca Pana Jezusa
w Bóbrce

IV Niedziela Wielkanocna
8 maja
2022 ROKU
Numer 297

Z niedzielnej Ewangelii - 4 Niedziela Wielkanocna
"...Moje owce idą za Mną (...) Nie zginą one na wieki..." (J 10, 27-28)
To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Że nie zginiesz na wieki. W to
akurat wierzysz. W to wierzysz tak bardzo, że aż nie zauważasz, co
powiedziano wcześniej. Wierzysz w to tak bardzo, że nie zauważasz
warunku. Nie zauważasz, że trzeba iść za Nim. Za Pasterzem...
"...Moje owce (...) idą za Mną (...) Nie zginą one na wieki..."
To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Dlatego na nim skupiasz całą
uwagę. Że nie zginiesz na wieki. Nie myślisz się więc przejmować
dogmatami, przykazaniami, modlitwą. No, może tak trochę, żeby się
nazywało, że coś robisz. Może jakiś dobry uczynek, co przypadkiem
wpadnie w ręce. Może jakaś modlitwa, gdy bardzo czegoś potrzebujesz.
Może jakieś przykazanie, które ci najłatwiej wypełnić... Ale żeby tak się
trochę potrudzić...? Po co? I tak wszyscy pójdą do nieba...
"...Moje owce (...) idą za Mną (...) Nie zginą one na wieki..."
To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Dlatego się nie przemęczasz...
A jeśli Pan Bóg zapyta cię o drogę? Jeśli spyta, którędy szedłeś przez
życie? Jeśli spyta, dlaczego nie spotkaliście się w drodze? Spyta na pewno.
Albo milczącym oczekiwaniem na twoją spowiedź w drzwiach nieba. Co
wtedy, jeśli trzeba będzie od bramy zawrócić?
"...Moje owce (...) idą za Mną (...) Nie zginą one na wieki..."
To drugie zdanie jest ci o wiele bliższe. Dlatego wierzysz, że Bóg uchyli
drzwi i dla ciebie... A nawet gdyby... Nawet gdyby przygarnął nas
wszystkich bez wyjątku - czego wcale nam nie obiecał - nawet wtedy...
Czy pomyślałeś, jak bardzo będzie ci wstyd? Jak bardzo będzie ci wstyd
wejść w sam środek przyjęcia, uczty weselnej, w potarganym ubraniu i
brudnymi od błota rękami?
"...Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu..."
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Dziękczynno-błagalna o zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Mamy
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Halina Sawinda – od chrześniaka Piotra z
rodziną
1. O zdrowie dla Artura i Eweliny
2. Śp. Wiesław Bobusia
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodziny
Anastazji i Władysława Bandrowskich
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Władysław Kusz – od Sylwestra i Danuty
Papierniak z rodziną
Śp. Bronisław Wojtanowski
Śp. Tadeusz Drozdowski – od Czesławy i Tadeusza
Latusek z rodziną
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii
Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy
ORELEC
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Ola Wojtanowska – od uczestników
pogrzebu
1. Śp. Zygmunt Dobrowolski – 3 rocznica śmierci
2. Śp. Michał Zaniewicz – od brata Gustawa z
żoną
Śp. Bronisław Wojtanowski
Śp. Katarzyna Dobrowolska
SOLINA
1. Śp. Wiesław Bobusia
2. Śp. Stefan Łobaza – od Pracowników Apteki
„Omega” w Brzozowie
O zdrowie dla Karola i Zofii

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna 8.05.2022 r.
1. Nabożeństwa majowe są odprawiane w dni powszednie po Mszy św. a
w niedziele odmawiamy Litanię Loretańską po Mszy św. o godz. 12.30.
W maju, we wtorki będzie także odprawiana o godz. 19.00 Msza św.
w Solinie. W czasie majówek towarzyszyć nam będzie intencja „O
owocne dla całej wspólnoty misje parafialne”.
2. Jutro przypada Uroczystość św. Stanisława Biskupa – patrona Polski,
a w sobotę święto św. Macieja apostoła.
3. W czwartek zapraszam młodzież klasy 8 na Mszę św. o godz. 18.00 i
spotkanie. Obecność Rodziców mile widziana.
4. W piątek od 20.00 do 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce.
5. W sobotę na zbiórkę o godz. 10.00 zapraszamy ministrantów.
6. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie dla Dzieci
klasy III i ich Rodziców przygotowujących się do I Komunii św.
7. 28-go maja dzieci są zaproszone do Domaradza na I Archidiecezjalną
Pielgrzymkę Dzieci połączoną z obchodami Dnia Dziecka. W programie
Msza św. z księdzem Biskupem oraz wiele atrakcji - szczegóły na
plakacie w gablocie. Koszt wyjazdu to 15 zł. Można się zgłaszać do 14go maja do księdza Proboszcza (piątek).
8. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o
powołania do służby w Kościele.
Nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera,
a daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje
stokroć więcej. Tak, otwórzcie, na oścież otwórzcie
drzwi Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie.
Benedykt XVI

