GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
CELEBRACJA LITURGII KOŚCIOŁA
1187 Liturgia jest dziełem całego Chrystusa, Głowy i Ciała. Nasz
Arcykapłan celebruje ją nieustannie w liturgii niebieskiej wraz ze Świętą
Bożą Rodzicielką, Apostołami, wszystkimi świętymi i wieloma ludźmi,
którzy weszli już do Królestwa.
1188 Kapłaństwo chrzcielne jest kapłaństwem całego Ciała Chrystusa.
Niektórzy wierni otrzymali jednak sakrament święceń, by reprezentować
Chrystusa jako Głowę Ciała.
1189 Celebracja liturgiczna obejmuje znaki i symbole, które odnoszą się do
stworzenia (światło, woda, ogień), do życia ludzkiego (obmywanie,
namaszczanie, łamanie chleba) i do historii zbawienia (obrzędy Paschy).
Te elementy kosmiczne, obrzędy ludzkie i czynności przypominające
działanie Boże, włączone do świata wiary i ogarnięte mocą Ducha
Świętego, stają się nośnikami zbawczego i uświęcającego działania
Chrystusa.
1190 Liturgia słowa jest integralną częścią celebracji. Znaczenie
celebracji jest wyrażane przez słowo Boże, które jest głoszone, i przez
zaangażowanie wiary, która jest odpowiedzią na to słowo.
1191 Śpiew i muzyka są ściśle złączone z czynnością liturgiczną.
Kryteriami ich dobrego wykorzystania są: pełne wyrazu piękno modlitwy,
harmonijne uczestniczenie zgromadzenia i sakralny charakter celebracji.
1192 Święte obrazy obecne w naszych kościołach i domach mają budzić i
umacniać wiarę w misterium Chrystusa. Przez ikonę Chrystusa i Jego
zbawczych dziel wielbimy Jego samego. W świętych obrazach Matki Bożej,
aniołów i świętych czcimy przedstawione na nich osoby.
1193 Niedziela, "dzień Pański", jest głównym dniem celebracji Eucharystii,
ponieważ jest to dzień Zmartwychwstania. Niedziela jest w pełnym
znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny
chrześcijańskiej, dniem radości i odpoczynku po pracy. Jest "podstawą i
rdzeniem całego roku liturgicznego".
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Z niedzielnej Ewangelii – 15. Niedziela zwykła
„...Przypadkiem przechodził tą drogą kapłan,
zobaczył go i minął...” (Łk 10,31)
A tak bardzo potrzebowałeś pomocy... I nie było nikogo... Tylu
przyjaciół, tylu znajomych, liczna rodzina. Ocierali się o ciebie,
uśmiechali. Nikt nie zauważył. Może nie chcieli widzieć?...
Znieczulica. Ty byś tak nie zrobił: wiesz dobrze, jak się czeka
pomocy...
„...Przypadkiem przechodził tą drogą kapłan,
zobaczył go i minął...”
A tak bardzo potrzebowałeś pomocy... I nie było nikogo... Więc
zrozumiałeś, że jesteś sam. Stałeś się twardy. Nie liczysz na innych.
Nie patrzysz na innych. Układasz mozolnie karty swego życia. Nie
potrzebujesz pomocy...
„...Przypadkiem przechodził tą drogą kapłan,
zobaczył go i minął...”
Masz tylu przyjaciół, tylu znajomych, dużą rodzinę. Ocierasz się o
nich, uśmiechasz. Czyś nie zauważył? Czy może nie chciałeś
widzieć... Ten najbliżej ciebie tak bardzo potrzebował pomocy... Ale
nie było nikogo...
„Będziesz miłował Boga (...)
a bliźniego swego jak siebie samego...”.
Bogumiła Szewczyk

Intencje mszalne
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Poniedziałek
11.07

18.00

Wtorek
12.07

18.00

Środa 13.07

18.00

Czwartek
14.07
Piątek 15.07

18.00

1. Śp. Ola Wojtanowska
2. Śp. Bronisław Nawrocki – od córki Magdaleny z
rodziną
1. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Krystyny i
Leona Dobrowolskich
2. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od
Krystyny i Leona Dobrowolskich
1. Śp. Maria i Michał Wojtanowscy
2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od Antoniego z
rodziną
1. Śp. Mieczysław Kusz – od Jana Szałaja
2. Śp. Halina Sawinda – od kuzynki Anny

1. Śp. Stanisław Mysiów – od Jana Szałaja z rodziną
2. Śp. Stefan Łobaza – od Przyjaciół i Rodziny Sowa
Sobota 16.07 18.00 1. Śp. Tadeusz Drozdowski – od szwagra Franciszka
z rodziną
2. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od córki Stanisławy
z rodziną
Niedziela
8.30
Śp. Franciszek
17.07
12.30 Za Parafian
ORELEC
Środa 13.07
19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Rodziny
Piątek 15.07 19.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana z
okazji 88 urodzin
Niedziela
7.00
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Romany
Nawrockiej – 80 urodziny
17.07
11.00 Śp. Krzysztof Dobrowolski
SOLINA
Niedziela
9.45
Śp. Jan i Genowefa Dziedziccy
19.00
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
17.07
Mamy – z okazji urodzin
Ogłoszenia Duszpasterskie – XV Niedziela zwykła 10.07.2022 r.
1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek święto św.
Benedykta, patrona Europy, we wtorek wspomnienie św. Brunona
18.00

Bonifacego z Kwerfurtu, w środę wspomnienie świętych pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta, w piątek wspomnienie św. Bonawentury a
w sobotę wspomnienie NMP z Góry Karmel.
2. W środę przed Mszą św. w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
3. W piątki do końca wakacji nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu
w Bóbrce.
4. W lipcu i sierpniu jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w
niedziele o godz. 19.00.
5. Prosimy o godny, stosowny do świętości miejsca strój na Mszy św.
6. ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Jarosław Zaniewicz kawaler z naszej parafii i Mariola Mikołajczyk panna
z Parafii w Uhercach Mineralnych. Zapowiedź II
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, uniemożliwiające
zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii
parafialnej.
Miłość jest jedyną siłą zdolną przemienić serce człowieka oraz
całą ludzkość, sprawić, że relacje między ludźmi, między bogatymi i
ubogimi, między kulturami i cywilizacjami będą przynosiły pożytek.
Świadczy o tym życie świętych, prawdziwych przyjaciół Boga.
Benedykt XVI

