GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
LITURGIA - DZIEŁO TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Duch Święty przypomina misterium Chrystusa
1099 Duch i Kościół współdziałają, by ukazać Chrystusa i Jego dzieło
zbawienia w liturgii. Przede wszystkim w Eucharystii.
1100 Słowo Boże. Duch Święty przypomina najpierw zgromadzeniu
liturgicznemu znaczenie wydarzenia zbawczego, ożywiając głoszone słowo
Boże, by zostało przyjęte i przeżyte: Pismo święte ma doniosłe znaczenie
w odprawianiu liturgii. Z niego bowiem wyjęte są czytania, które wyjaśnia
się w homilii, oraz psalmy przeznaczone do śpiewu. Z niego czerpią swe
natchnienie i swego ducha prośby, modlitwy i pieśni liturgiczne. W nim też
trzeba szukać znaczenia czynności i znaków.
1101 Duch Święty udziela czytającym i słuchającym duchowego
rozumienia słowa Bożego. Przez słowa, czynności i znaki, Duch Święty
kształtuje żywy związek wiernych i szafarzy z Chrystusem - Słowem i
Obrazem Ojca, by mogli włączyć w swoje życie to, co słyszą, co
kontemplują i wypełniają w celebracji.
1102 "Przez zbawcze bowiem słowo rodzi się wiara w sercach... dzięki niej
powstaje i wzrasta wspólnota wiernych". Głoszenie słowa Bożego nie
ogranicza się do nauczania; wymaga ono odpowiedzi wiary jako zgody i
zaangażowania. To Duch Święty daje łaskę wiary, umacnia ją i sprawia jej
wzrost we wspólnocie. Zgromadzenie liturgiczne jest przede wszystkim
jednością w wierze.
1103 Anamneza. Celebracja liturgiczna odnosi się zawsze do zbawczych
interwencji Boga w historii. "Plan Objawienia urzeczywistnia się przez
czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane... Słowa zaś obwieszczają
czyny i odsłaniają tajemnicę w nich zawartą". W liturgii słowa Duch
Święty "przypomina" zgromadzeniu to wszystko, co uczynił dla nas
Chrystus. Odpowiednio do natury czynności liturgicznych i obrzędowych
tradycji Kościołów celebracja "wspomina" wielkie dzieła Boże w bardziej
lub mniej rozwiniętej anamnezie. Duch Święty, który w ten sposób ożywia
pamięć Kościoła, wzbudza dziękczynienie i uwielbienie (Doksologia).
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Z niedzielnej Ewangelii -6 Niedziela Wielkanocna
"...Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę..." (J 14,23)
..A ty przecież byś wolał inaczej. Czekać. Czekać aż przyjdzie natchnienie.
Taka ogromna fala pragnienia, uczucia, którego nie sposób pomieścić w
sercu. I wtedy: wstaniesz. I wtedy: pójdziesz do kościoła, uklękniesz,
zaśpiewasz, rzucisz na tacę... I wrócisz do domu zadowolony z siebie. Bóg
też powinien być zadowolony.
"...Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę..."
...A ty byś wolał inaczej. Czekać aż przyjdzie natchnienie. A w
międzyczasie żyć tak, żeby było jak najwygodniej, jak najwięcej, jak
najprzyjemniej. Żyć jak wszyscy normalni ludzie. Przecież wszyscy dobrze
wiedzą: religia - religią, ale życie - życiem. Nie trzeba tego łączyć.
"...Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę..."
...A ty przecież byś wolał inaczej. Czekać aż przyjdzie natchnienie. Tak coś
koło serca połechce. W oczach łzy. I wtedy nawet byłbyś gotów zrobić coś
więcej, coś niecodziennego, coś wielkiego, o czym mógłbyś opowiadać
kiedyś wnukom. Byłbyś gotów to zrobić.
"...Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę..."
...A ty przecież byś wolał inaczej. Czekać aż przyjdzie natchnienie. A na co
dzień wierzyć, że życie to moja prywatna sprawa i Bóg się do niego nie
wtrąca. Dziś pozostaniesz w domu. Dziś nie masz natchnienia...
"...Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich..."
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
Śp. Bronisław Wojtanowski
1. Śp. Bronisław Wojtanowski (poza parafią)
2. Śp. Antoni Daszkiewicz – 7 rocznica śmierci
Dziękczynno-błagalna w intencji Anny (z okazji
urodzin) i Władysława
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Józef Świerczek – od uczestników pogrzebu
Śp. Rozalia Kusz – od uczestników pogrzebu
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Agaty z okazji urodzin
Śp. Józef, Zofia i Stanisław Kusz
Śp. Helena i Zygmunt Dębiccy, Ludwika i Telesfor
Sucholscy
ORELEC
Śp. Bronisław Wojtanowski
1. Śp. Bronisław Wojtanowski
2. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od
uczestników pogrzebu
Śp. Bronisław Wojtanowski
Śp. Antoni Iwanicki
SOLINA
Śp. Stefan Łobaza – od Beaty i Jacka Dziubanów

Niedziela
9.45
Za Parafian
29.05
Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna 22.05.2022 r.
1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe – szczególnie dzieci i młodzież. W
czasie „majówek” towarzyszy nam intencja „O owocne misje parafialne”. W
poniedziałek, we wtorek i w środę na „majówce” będziemy modlić się także
o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy na roli.
2. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w czwartek św.
Filipa Nereusza, a w sobotę bł. Stefana Wyszyńskiego.
3. W piątek rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego – będziemy ją odmawiać w czasie „majówek” w Bóbrce.

4. W najbliższy piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce o godz. 20.00.
5. W sobotę pielgrzymka dzieci do Domaradza. Wyjazd z parkingu przy
kościele w Bóbrce o godz. 8.30 a 10 minut później spod „Tołhaja” w Orelcu.
6. W najbliższą niedzielę przypada Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.
7. Dzisiaj 11 dzieci klasy III po raz pierwszy przeżyje Mszę św. w pełni czyli
przyjmie Komunię św. Ten dzień jest świętem całej parafii. Módlmy się, aby
te dzieci były wierne Panu Jezusowi całe życie.
8. ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Sylwester Zbigniew Szpojnarowicz z parafii tutejszej
i Anna Dajana Konieczko z parafii Uherce Mineralne.
Zapowiedź II. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
9.
ORELEC
●
Za wykoszenie trawy dziękuję Rodzinom Państwa: Bronisława
Piszczka, Tadeusza Mamrowicza, Łucji Mamrowicz i Aliny Lebiedź.
Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg,
umarlibyśmy z radości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że
nie kochają, kiedy widzą się tak kochane. św. Jan Maria Vianney

