DEKALOG V *NIE ZABIJAJ
Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku
domaga się «stwórczego działania Boga» i pozostaje na zawsze
w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu.
Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca. Nikt,
w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Stanowcze słowa
apostoła Jana: „Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego” Dwie są drogi, jedna
żywota, druga śmierci, różnica zaś wielka między tymi drogami. Drugie zaś przykazanie nauki jest takie: nie zabijaj, nie zabijaj płodu, nie odbieraj życia niemowlęciu. A oto
droga śmierci: nie znają litości wobec nieszczęśliwego, nie pomagają utrudzonemu, nie
liczą się ze Stwórcą, lecz bez skrupułów zabijają niemowlęta i spędzają płód, odwracają się od ubogiego, dręczą uciśnionego, bronią bogaczy, a biednych sądzą niesprawiedliwie i w ogóle wszelkie możliwe popełniają grzechy. Zdarza się niestety, że konieczność odebrania napastnikowi możliwości szkodzenia prowadzi czasem do pozbawienia
go życia. W takim przypadku spowodowanie śmierci należy przypisać samemu napastnikowi, który naraził się na nią swoim działaniem, także w sytuacji, kiedy nie ponosi
moralnej odpowiedzialności ze względu na brak posługiwania się rozumem.

***Wielce Szanowny Panie Prezydencie
Uprzejmie proszę o zwolnienie mnie z zaszczytnego obowiązku
pełnienia służby wojskowej ze względu na trudną sytuację rodzinną, w
jakiej się znalazłem. A mianowicie: Mam 24 lata i ożeniłem się z
wdową w wieku 44 lat. Moja żona ma córkę w wieku 25 lat. Tak się
złożyło, że mój ojciec ożenił się z córką mojej żony. Tym samym, mój
ojciec stał się moim zięciem, gdyż poślubił moją córkę. W związku z
tym, jest ona jednocześnie moją córką i macochą. Mojej żonie i mnie
urodził się w styczniu syn. To dziecko jest bratem żony mojego ojca,
czyli jego szwagrem. Jednocześnie, będąc bratem mojej macochy jest
moim wujkiem. Czyli - mój syn jest moim wujkiem. Żona mojego
ojca, czyli moja córka powiła na Wielkanoc chłopczyka, który jest jednocześnie moim bratem, gdyż jest synem mojego ojca, i wnukiem, ponieważ jest synem córki mojej
żony. Jestem więc bratem mojego wnuka, a będąc mężem teściowej ojca tego dziecka,
pełnię jakby funkcję ojca mojego ojca, pozostając bratem jego syna. Jestem wobec tego
własnym dziadkiem.
Dlatego proszę uprzejmie Pana Prezydenta o zwolnienie mnie ze służby
wojskowej, gdyż o ile mi wiadomo, prawo nie zezwala powoływać do wojska
jednocześnie dziadka, ojca i syna z jednej rodziny. Wierząc w zrozumienie mojej
sytuacji przez Pana Prezydenta, pozostaję z poważaniem ... poborowy
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Królestwo niebieskie podobne
będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie
pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą
oliwy. Roztropne zaś razem z lampami
zabrały również oliwę w naczyniach.
Gdy się pan młody opóźniał, zmorzone
snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy
rozległo się wołanie: Pan młody idzie,
wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły
swe lampy. A nierozsądne rzekły do
roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy,
bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały
roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie
wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były
gotowe, weszły z nim na ucztę weselną,
i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą
i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie,
otwórz nam! Lecz on odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam wam, nie znam
was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia
ani godziny.
(Mt 25,1-13)
Tam gdzie istnieje autentyczna
potrzeba pomocy chrześcijanin, nawet
kosztem własnym, winien spieszyć
z pomocą. Jeśli jednak świadczy ją wobec ludzi leniwych, to ośmiesza siebie
i religię, którą wyznaje. Występuje
w roli naiwniaka, którego można łatwo
wykorzystać, a równocześnie wyrządza
krzywdę temu, komu pozwala żyć cudzym kosztem. Są sytuacje, w które

należy się zaangażować. To troska
o ludzi niepełnosprawnych, chorych,
samotnych, w podeszłym wieku, troska
o sieroty czy rodziny zagrożone przez
alkoholika... Ewangelia nie pozwala na
przejście obok bliźnich czekających na
pomoc. Zanim jednak jej udzielimy, należy dobrze rozpoznać sytuację, w jakiej
znajduje się potrzebujący pomocy
i zastanowić się nad sposobem, w jaki
należy jej udzielić. Chrześcijanin musi
umieć powiedzieć „nie”. Tak jak to
uczyniły panny mądre: „Aby nam i wam
nie zabrakło, idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Ten, kto nie umie
odmówić pomocy ludziom żyjącym
kosztem innych, będzie odpowiadał
przed Bogiem za złe wykorzystanie swoich talentów. Może się zdarzyć, że przy
nieroztropnym wspomaganiu innych
zabraknie czasu, zdrowia, sił, pieniędzy
dla dobrego wykonania obowiązków, za
które jest odpowiedzialny. Leniwych
wspomagać nie wolno! Ks. E. Staniek

BÓBRKA
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Józef Mamrowicz – od kolegi Władysława z rodziną

Poniedziałek
13 listopada

16.00

Wtorek

14 listopada

16.00

Środa

15 listopada

16.00

Czwartek 16 listopada

16.00

1. O Boże błogosławieństwo dla Antosia
Zamojskiego w 1 urodziny
2. Śp. Krystian Zaniewicz

Piątek

17 listopada

16.00

Śp. Stanisława i Józef Ciąpała, Karolina i Jan
Nycz

Sobota

18 listopada

16.00

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. O Boże błogosławieństwo dla Melanii
Ciółkowskiej w 3 urodziny

8.30

Śp. Władysław Dacko – 13 rocznica śmierci

12.30

Śp. Józef Smoliński

Niedziela 19 listopada

Środa
Piątek

15 listopada
17 listopada

Niedziela 19 listopada

17.30
17.30

7.00
11.00

Wtorek

14 listopada

Niedziela 19 listopada

1. Śp. Józef i Krystyna Migielicz
2. Śp. Krystian Zaniewicz
Za zmarłych polecanych w wypominkach

ORELEC
Śp. Krystian Zaniewicz
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Józef Mamrowicz – od Janiny i
Tadeusza
Śp. Ignacy, Maria i Wiktoria Mamrowicz
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Józef Mamrowicz – od córek Beaty,
Iwony i Doroty

17.30

SOLINA
Za zmarłych polecanych w wypominkach

9.45

Śp. Józef Wołoszyn

W tym tygodniu w Liturgii:
*w poniedziałek wspomnienie św. Benedykta, Jana , Mateusza,
Izaaka i Krystyna– pierwszych męczenników Polski
*w piątek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej - zakonnicy
*w sobotę wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny
dziewicy i męczennicy

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.
2. W sobotę o godz. 9.30 zbiórka ministrantów a o 11.00 próba scholii.
3. Od poniedziałku Msze św. w dni powszednie w Bóbrce będą odprawiane w
kaplicy domowej.
4. Zapraszamy do uczestniczenia w modlitwie różańcowej za zmarłych, codziennie
przed Mszą świętą.
Bóbrka
*Do rady parafialnej zostali wybrani Państwo: Tadeusz Barański, Czesław Cioć,
Mariusz Kaliniewicz, Andrzej Kusz, Wioletta Nawrocka, Witold Nogaj, Mariola
Ryłko i Joanna Szałaj.
*Na rzecz parafii pracowały następujące osoby: Pani Kusz, panowie Czesław Kusz,
Czesław Cioć, Ireneusz Myrta, Ireneusz Nawrocki, Mariusz Kaliniewicz, Michał
Kaliniewicz, Dariusz Zamojski, Kuba Zamojski. Wszystkim serdecznie dziękuję.
Orelec
*Do rady parafialnej zostali wybrani Państwo: Leon Dobrowolski, Joanna Jakiel,
Renata Jakiel, Stanisław Mach, Urszula Nawrocka, Barbara Skocelas, Roman
Skocelas, Ryszard Słotwiński, Władysława Węgrzyn i Jolanta Wójciak.
Solina
*Do rady parafialnej zostali wybrani Państwo: Elżbieta Duś, Renata Gładysz,
Krystyna Lewandowska, Józef Orłowski, Iwona Rogala, Aneta Sieradzka, Mariusz
Szpojnarowicz i Tadeusz Ulanowski.
*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę o
przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Zofii Dzwończyk.
* Wszystkim wybranym radnym gratuluję obdarzenia zaufaniem przez wspólnotę
parafialną, życzę otwarcia na światło Ducha Świętego dla osobistego uświęcenia i
owocnej pracy na rzecz parafii w wymiarze duchowym, ludzkim i materialnym.
Oby Państwa trud owocował umacnianiem jedności naszej parafii. W uroczystość
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w czasie Mszy św. o godz. 12.30 radni złożą
ślubowanie w obecności Księdza Dziekana.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy
Bożego błogosławieństwa i dumy z bycia Polakami.

NIE MÓW ŻE BÓG MILCZY,
KIEDY TWOJA BIBLIA JEST ZAMKNIĘTA

