DEKALOG III
PAMIĘTAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ

W tradycji chrześcijańskiej znaczenie trzeciego przykazania
dotyczy nie tylko nie wykonywania ciężkiej pracy, ale także odpowiedniego celebrowania niedziel. Msza święta, jej przeżywanie
stanowi jej esencję. Podczas niedzielnej eucharystii chrześcijanie
za każdym razem przeżywają i rozpamiętują mękę Pańską. Eucharystia jest symboliczną pamiątką oddania przez Jezusa życia po to, aby ludzie mogli zostać zbawieni.
Już w Piśmie Świętym mowa jest o konieczności świętowania tego dnia, by oddać
cześć Panu (List do Hebrajczyków). W czasie niedzielnej mszy mamy również okazję
przyjąć sakrament komunii świętej, co bardzo zbliża nas do Boga. Dodatkowo Katechizm Kościoła Katolickiego wspomina o innych, ważnych w naszej religii dniach,
które Tradycja również uznała za święta. Do takich dni należą między innymi:
Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie, Boże Ciało czy też dzień
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Warto zaznaczyć, iż trzecie przykazanie Boże ściśle
łączy się z przykazaniem kościelnym o uczestnictwie w niedzielnej mszy świętej i celebrowaniu innych ważnych uroczystości. Oznacza to, iż brak uczestnictwa we mszy jest
grzechem, ponieważ to sprzeciwienie się woli Boga.
Odpust za pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy.
W Uroczystość Wszystkich Świętych lub w Dzień Zaduszny wierni
mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za
zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pojednania i
pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz jakiejkolwiek modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
Odpust za pobożne nawiedzenie cmentarza.
W miesiącu listopadzie: można w każdym dniu zyskiwać odpusty, które można ofiarować jedynie za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy pomodlić
się choćby tylko w myśli za zmarłych oraz odmówić jakakolwiek modlitwę w intencjach Papieża. W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś
dniach odpust cząstkowy. Pozostałe warunki zyskania tego odpustu to, podobnie jak
podano wyżej: spowiedź i Komunia sakramentalna oraz wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, z tym, że jedna spowiedź wystarczy dla zyskania odpustów
w wielu dniach.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy faryzeusze dowiedzieli się,
że Jezus zamknął usta saduceuszom,
zebrali się razem, a jeden z nich, uczony
w Prawie, zapytał , wystawiając Go na
próbę: Nauczycielu, które przykazanie
w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją
duszą i całym swoim umysłem. To jest
największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach
opiera się całe Prawo i Prorocy.
(Mt 22,34-40)
Ktokolwiek kocha Boga z całego
serca i wszystkich sił, doświadcza
tajemnicy szczęścia i pragnie, by i inni
mieli w nim udział. Dobrze pojęta
miłość drugiego człowieka zawsze
zmierza do tego, by mu pomóc
w doskonaleniu miłości Boga. Innej
bowiem drogi do prawdziwego uszczęśliwienia człowieka nie ma. Ponieważ
jednak decyzję o tym, kogo i jak miłować, Stwórca złożył w ręce każdego
człowieka, istnieje niebezpieczeństwo,
że decyduje się on na miłość innych
ludzi nie zabiegając o jej harmonizowanie z miłością Boga. W tej sytuacji
rezygnuje z miłowania Boga i wszystkie
swe siły przeznacza na miłowanie
drugiego człowieka. Droga ta jednak
nie prowadzi do żadnego twórczego

rozwiązania. Wszelka bowiem miłość,
która nie pochodzi od Boga i nie
jest zharmonizowana z Jego miłością,
musi umrzeć. Obumieranie zaś miłości,
w miejsce szczęścia, przynosi nieszczęście i połączone jest z wielkim
cierpieniem. Cierpienie to nie posiada
charakteru twórczego. Co najwyżej, dobrowolnie przyjęte, może oczyszczać
z niewłaściwie ukierunkowanej miłości
i wzywać do zadośćuczynienia za naruszenie porządku miłości ustanowionego
przez samego Boga. Wszelka miłość
drugiego człowieka jest czysta, to znaczy prawdziwie piękna, gdy jest doskonale zharmonizowana z miłością Boga.
Z Jego bowiem miłości się wywodzi i do
Niego prowadzi. Stąd też nie należy się
dziwić, że przykazanie miłości Boga jest
największym i pierwszym przykazaniem, a na nim opierają się wszystkie
inne zasady postępowania. Św. Augustyn po odkryciu tej prawdy powiedział
krótko: „Miłuj Boga i czyń, co chcesz”.
Piękno tej miłości jest bowiem tak wielkie, że ten, kto go doświadczył, nie
uczyni niczego, co naruszyłoby jego harmonię.
Ks. Edward Staniek

Poniedziałek
30 października
Wtorek
31 października
Środa 1 listopada

16.00

BÓBRKA
1. Śp. Ewa Zaniewicz

16.00

1. Śp. Tadeusz Fedorowicz

8.30
12.30

Za Parafian
Śp. Bronisław Kozdrowski, Daria i Antoni

Czwartek 2 listopada
Piątek 3 listopada

8.30
17.00
16.00

W intencjach Ojca Świętego
Za Parafian
1. Śp. Monika, Zofia i Kazimierz Zulewscy z
rodziny Ławrów
2. Śp. Ignacy, Olga, Zofia,, Piotr i Maria

Sobota 4 listopada

16.00

1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
2. Śp. Józef Mamrowicz – od Leona i

Niedziela 5 listopada

8.30

1. Śp. Józef Smoliński

12.30

Śp. Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria

Niedziela 5 listopada

7.00
11.00

Wtorek
31 października
Środa 1 listopada
Czwartek 2 listopada
Niedziela 5 listopada

17.30

ORELEC
Śp. Ks. Witold Zdaniewicz SAC
Za zmarłych polecanych w wypominkach
Śp. Zofia z domu Pach i Antoni Dobrowolscy
1. Śp. Krystian Zaniewicz od uczniów i nauczycielami z Sanoka
2. Śp. Józef Mamrowicz– od brata Zenona z
rodziną
Śp. Stanisław Węgrzyn w 1 rocznicę śmierci
1. Śp. Krystian Zaniewicz-od kolegów ze
szkoły średniej z 4 TS
2. Śp. Stanisława i Michał Owoc
SOLINA
Śp. Anna Orłowska – od Michała Tkacza z

9.45
16.00
9.45

Za parafian
Za zmarłych polecanych w wypominkach
Za zmarłych cierpiących w czyśćcu

Środa 1 listopada
Czwartek 2 listopada
Piątek 3 listopada

7.00
10.00
16.30
17.30
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1. W środę: Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. według porządku:
*Orelec: 7.00; 10.00 i procesja na cmentarz
*Bóbrka: 8.30 (kościół); 12.30 (kaplica cmentarna) i procesja na cmentarzu
*Solina: 9.45 (kaplica cmentarna) i procesja na cmentarzu.
2. W czwartek: Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny - I
czwartek miesiąca. Porządek nabożeństw:
*Bóbrka: 8.30 (kościół) Msza św. i Różaniec za zmarłych z wypominkami
17.00 (kaplica cmentarna), Różaniec za zmarłych z wypominkami, Msza
św. i procesja wokół cmentarza;
*Orelec: 16.30 Różaniec za zmarłych z wypominkami, Msza św. i procesja na stary
cmentarz (weźmy ze sobą latarki);
*Solina: 16.00 (kaplica cmentarna), Różaniec z wypominkami, Msza św. i procesja.
3. W piątek – I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych.
*Bóbrka: o godz. 16.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Różańcem
za zmarłych, w czasie adoracji możliwość spowiedzi. O godz. 16.30 Msza św.
*Orelec: o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z Różańcem za
zmarłych, w czasie adoracji możliwość spowiedzi. O godz. 16.30 Msza św.
4. W sobotę – I sobota miesiąca – zapraszamy na Różaniec na godz. 16.00 i Mszę św. z
rozważaniem I tajemnicy różańcowej.
*W sobotę: o godz. 11.00 spotkanie uczniów klas: VI, VII, II gimnazjum i scholii.
*Na Różaniec, Mszę św. o 16.00 i spotkanie formacyjne zaproszeni są z Rodzicami
uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej.
5. Ostatnie trzy dni października – zachęcam do udziału w nabożeństwach różańcowych dzisiaj o godz. 15.00, w tygodniu w Bóbrce o godz. 16.00 i w Solinie we wtorek o 17.30.
Jeszcze raz szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież.
6. W każdy piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w kaplicy naszego domu adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając
Różaniec i ofiarujemy 12 Mszy św.
Bóbrka
*Dziękuję panom Andrzejowi Kuszowi, Witoldowi Nogajowi, Andrzejowi Zglenickiemu,
którzy pracowali w tym tygodniu przy dołączeniu wody do kościoła.
Orelec
*1 listopada radni parafialni będą zbierali ofiary na cele inwestycyjne na cmentarzu.
Solina
*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę kościół i kaplica cmentarna zostaną przygotowane przez Rodziny Pań Anny Węgrzyn i Małgorzaty
Pelczarskiej.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa i zapraszamy
do wspólnej modlitwy za zmarłych.

