GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
SAKRAMENTY WTAJEMNICZENIA
CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
1212 Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest,
bierzmowanie i Eucharystia są fundamentami całego życia
chrześcijańskiego. "Wierni odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni
przez sakrament bierzmowania, a w Eucharystii otrzymują pokarm życia
wiecznego. W ten sposób przez sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego w coraz większym stopniu osiągają skarby życia Bożego
i postępują w doskonałej miłości".
SAKRAMENT CHRZTU
1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego,
bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów.
Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie
Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w
Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania".
I. Jak jest nazywany ten sakrament?
1214 Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest
wypełniany: chrzcić oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w
wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z
której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2
Kor 5,17; Ga 6,15).
1215 Sakrament ten jest także nazywany "obmyciem odradzającym i
odnawiającym w Duchu Świętym" (Tt 3, 5), ponieważ oznacza i
urzeczywistnia narodzenie z wody i z Ducha, bez którego nikt "nie może
wejść do Królestwa Bożego" (J 3, 5).
1216 "Obmycie to nazywane jest oświeceniem, ponieważ ci, którzy
otrzymują pouczenie (katechetyczne), zostają oświeceni w duchu...":
ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską - ponieważ jest dawany
nawet tym, którzy zawinili; chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie;
namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); oświeceniem
- ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem ponieważ oczyszcza; pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga.
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Z niedzielnej Ewangelii – 17. Niedziela Zwykła
"...I odpuść nam nasze winy..." (Łk 11,4)
W głębi serca nie jesteś zły. Po prostu źle wyszło... Ktoś cię
zdenerwował, ktoś cię zdradził, ktoś cię skrzywdził, ktoś cię nie
zrozumiał, posądził... I wtedy jakoś samo się stało...

"...I odpuść nam nasze winy..."
W głębi serca nie jesteś zły. Po prostu nie wyszło... Kompleksy,
okoliczności, przeżycia z dzieciństwa... To było niezależne od ciebie.
Wcale tego nie chciałeś...

"...I odpuść nam nasze winy..."
W głębi serca nie jesteś zły. Po prostu nie wyszło... I naprawdę tak
jest. Tylko dlaczego tak surowo osądzasz innych? Ich też ktoś
zdenerwował, ktoś skrzywdził, ktoś zdradził. I tak jakoś samo się
stało...

"...I odpuść nam nasze winy,
jako i my ODPUSZCZAMY naszym winowajcom..."

Bogumiła Szewczyk

INTENCJE MSZALNE
BÓBRKA

Poniedziałek
25.07
Wtorek
26.07
Środa 27.07

18.00
18.00

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ks. Darka –
od Żywego Różańca z Bóbrki
Śp. Anna Orłowska

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Romany z
okazji 80-tych urodzin
Czwartek
18.00 1. O zdrowie dla Artura i Eweliny
28.07
2. Śp. Mieczysław Kusz – od Rodzin Myszaków i
Migieliczów
Piątek 29.07 18.00 Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodziny Chuchla
z Malawy
Sobota 30.07 18.00 Śp. Bronisław Wojtanowski – od Adama z rodziną
Niedziela
8.30
Śp. Marian i Robert Myrta
31.07
12.30 Śp. Franciszek
ORELEC
Środa 27.07
19.00 Śp. Antoni Dobrowolski – 10 rocznica śmierci
Piątek 29.07 19.00 Śp. Zofia Nawrocka
Niedziela
7.00
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Piotra
31.07
Dobrowolskiego z okazji urodzin i imienin
11.00 Śp. Zofia Nawrocka
SOLINA
Niedziela
9.45
Śp. Anna i Józef Ulanowscy
31.07
19.00 Śp. Stefan Łobaza – od Barbary i Grzegorza Kłusak
z córkami
Ogłoszenia Duszpasterskie – XVII Niedziela zwykła 24.07.2022 r.
1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek święto św. Jakuba
Apostoła, we wtorek wspomnienie świętych Joachima i Anny – rodziców
NMP a w piątek wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza.
2. Jutro dzień imienin bp. Krzysztofa Chudzio. Osobę solenizanta otaczamy
modlitwą.
3. W środę przed Mszą św. w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
4. W piątki do końca wakacji nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w
18.00

Bóbrce.
5. Dzisiaj w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa będziemy
błogosławić po każdej Mszy św. kierowców i pojazdy. Ofiary składane przy
tej okazji są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.
Dziękujemy serdecznie.
6. W lipcu i sierpniu jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w
niedziele o godz. 19.00.
7. Prosimy o godny, stosowny do świętości miejsca strój na Mszy św.
8. Orelec
Dziękuję Rodzinom za wykoszenie trawy wokół kościołów.
Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale
nie można utrzymać wiary na stałe, nie modląc się, tak
jak nie można żyć, nie oddychając. Romano Guardini

