DEKALOG IV
CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ

Wyrazem czci wobec rodziców jest posłuszeństwo. Poprzez
przykład życia Najświętszej Rodziny w Nazarecie Jezus daje nam
świadectwo doskonałego wypełniania czwartego przykazania. Zakres posłuszeństwa zmienia się wraz z upływem lat i usamodzielnianiem się dziecka, jednak mądre kierownictwo rodziców, dobre rady, zwłaszcza w trudnych życiowych sprawach i wsparcie, jakiego udzielają rodzice są niczym niezastąpionym
bogactwem dzieci. Śmierć rodziców nie zwalnia dziecka z obowiązku miłości, modyfikuje tylko formę czci i szacunku poprzez godziwy pogrzeb, dbałość o grób,
a szczególnie modlitwę za nich. Przykazanie „czcij ojca swego i matkę swoją” nie
bez racji otwiera drugą część Dekalogu. Określa bowiem relacje, jakie powinny
towarzyszyć życiu ludzi (por. KKK 2197). Odnosi się także do innych relacji
w rodzinie: wzajemna miłość powinna być okazywana także wobec rodzeństwa,
dziadków, również pozostali członkowie rodziny zasługują na większy szacunek
niż inni ludzie. Czwarte przykazanie Boże obejmuje także stosunki pomiędzy
uczniem
a nauczycielem,
pracownikiem
a pracodawcą,
podwładnym
a przełożonym, obywatelem a ojczyzną i rządzącymi państwem, nakładając na nich
obowiązek wzajemnej odpowiedzialności i poszanowania godności osoby ludzkiej
(por. KKK 2199).Wskazując na hierarchię miłości w społeczeństwie, czwarte przykazanie Boże rozpoczyna od podstawowej jednostki, jaką jest rodzina – to w niej
rodzą się wszystkie pozostałe relacje i zachowania. Bóg wskazując na cześć, jaką
jesteśmy zobowiązani okazywać naszym rodzicom, pragnął, abyśmy zaraz po Nim
okazywali naszą miłość tym, którzy dali nam życie; rodzice zaś jako pierwsi powinni przekazać swoim dzieciom prawdy wiary i miłość do Boga. Więzi rodzinne –
jak wskazuje nauka Kościoła – są dobrem ważnym, ale nie absolutnym (KomKKK
462). Rodzice powinni z uszanowaniem i radością odnieść się do decyzji swego
dziecka o wyborze drogi kapłańskiej czy zakonnej (por. KKK 2232-2233).

Jeśli ważysz 100 kilo
to na Marsie będziesz ważyć tylko 37.
To nie jest tak, że jesteś gruby.
Jesteś po prostu na niewłaściwej planecie.
***
Jak najszybciej stracić na wadze?
Kupić wagę za 200 zł a sprzedać za 100 zł.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus
przemówił do
tłumów i do
swych uczniów
tymi słowami:
Na
katedrze
Mojżesza zasiedli uczeni w
Piśmie i faryzeusze. Czyńcie
więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą,
lecz
uczynków ich
nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale
sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i
nie do uniesienia i kładą je ludziom na
ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich
nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i
wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią
zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich
pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie
nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem
jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden
bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko
wasz Mistrz, Chrystus. Największy z
was niech będzie waszym sługą. Kto się
wywyższa, będzie poniżony, a kto się
poniża,
będzie
wywyższony.

Mt 23,1-12)
Jezus jako Wielki Prorok, odpowiedzial-

ny za właściwe ustawienie ludzkich sumień, nie mógł przejść obojętnie obok
zgorszenia dawanego przez ówczesnych
przywódców religijnych. Krytyczna ocena duchowieństwa z równoczesnym dowartościowaniem zadań, jakie z woli
Boga spełniają w społeczeństwie, to jeden z istotnych elementów dojrzałości
ewangelicznej. Trudny do wypracowania, ale konieczny. Nie da się bowiem
usunąć wad z serc osób duchownych.
Bóg wybrał jako narzędzie to co słabe,
by zawstydzić to co mocne. Duchowni
to narzędzia w ręku Boga, przez które
uświęca On świat. On też sprawiedliwie
osądzi ich osobistą doskonałość. Warto
jednak pamiętać, że w salonach wystawowych znajdują się podziwiane dzieła
sztuki – obrazy i rzeźby – lecz bardzo
rzadko w tych salonach przechowuje się
i podziwia pędzle i dłuta, czyli narzędzia, którymi arcydzieła zostały wykonane. Niejeden kapłan może podzielić
los tych narzędzi. Dzieła, w powstaniu
których uczestniczył, będą w salonie
nieba podziwiane przez całe wieki, a on
jeśli był tylko narzędziem, a nie stał się
arcydziełem, może tego Bożego salonu
nie oglądać. Dramat to wielki.
Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
1. Za zmarłych polecanych w wypominkach
2. Śp. Aniela i Władysław Podkaliccy
Śp. Józef Mamrowicz – od uczestników
pogrzebu

Poniedziałek
6 listopada

16.00

Wtorek 7 listopada

16.00

Środa

8 listopada

16.00

Śp. Bolesław Sieńko – od Córki z rodziną

Czwartek 9 listopada

16.00

1. Śp. Bolesław Sieńko – od Krystyny
2. Za Zmarłych z Rodziny Kuźniarów

Piątek 10 listopada
Sobota 11 listopada

16.00
16.00

Śp. Maria Zaniewicz – 2 rocznica śmierci

Niedziela
12 listopada

8.30

1. Śp. Józef Smoliński
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Antosia w 1 urodziny

12.30

Za Parafian

1. Za Ojczyznę – od uczestniczki Różańca do
granic
2. Za zmarłych z Rodziny

ORELEC
1. Śp. Krystian Zaniewicz – od kolegów Mateusza i Daniela z Rudenki
2. Za zmarłych polecanych w wypominkach

Środa 8 listopada

17.30

Piątek 10 listopada

17.30

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Andrzej Podgórski

Niedziela
12 listopada

7.00

1. Śp. Stanisława Skotnicka
2. Śp. Stanisław Dobrowolski

11.00

1. Śp. Krystian Zaniewicz – 1 gregorianka
2. O Boże łaski i zdrowie dla Gabrysia Barańskiego w 1 urodziny
SOLINA

Wtorek 7 listopada
Niedziela
12 listopada

17.30
9.45

Śp. Piotr Dzwończyk
Śp. Anna Orłowska – od rodziny
Haczków

W tym tygodniu w Liturgii:
*w piątek wspomnienie św. Leona Wielkiego-papieża i doktora
Kościoła
* w sobotę św. Marcina z Tours-biskupa

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1. W każdy piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w kaplicy naszego domu
adoracja Najświętszego Sakramentu i katecheza.
2. W sobotę 11.11 zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny a następnie
na „Wieczór patriotyczny” w wykonaniu uczniów naszej szkoły – będziemy
m.in. wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne.
3. W listopadzie modlimy się codziennie za zmarłych odmawiając Różaniec
przed Mszą św.: o 16.00 w Bóbrce i o 17.30 we wtorek w Solinie a w środę i
piątek w Orelcu.
Orelec
*Dziękuje wszystkim za ofiary złożone do puszek na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych a członkom rady parafialnej za poświęcony czas.
Solina
*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę
kościół i kaplica cmentarna zostaną przygotowane przez Rodzinę Pani
Krystyny Sypuła.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy Bożego błogosławieństwa i
zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych.

*** Wolność oznacza ciągły wybór, a „dokonując
wyboru człowiek decyduje zarazem o sobie
samym, opowiada się swoim życiem za Dobrem lub
przeciw niemu, za lub przeciw Prawdzie”.
Podejmowane wybory wpływają na los tego, kto się
na nie decyduje. „Człowiek ustawicznie doznaje
pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i
prawdziwego i
skierować go ku bożkom
przemieniając «prawdę Bożą w kłamstwo» przytępia to również
jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W
konsekwencji człowiek, który ulega
relatywizmowi i sceptycyzmowi, zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą”. Taki
człowiek poddaje „w wątpliwość zbawczą moc prawdy, pozostawiając samej wolności, oderwanej od
obiektywnych uwarunkowań,
zadanie samodzielnego decydowania o tym, co dobre, a co złe”.
Św. Jan Paweł II

