DEKALOG VI *NIE CUDZOŁÓŻ
Wielu osobom pojęcie czystości kojarzy się przede
wszystkim z całkowitym powstrzymaniem się od współżycia
seksualnego. Nie jest to jednak właściwe rozumienie czystości,
do której przecież zobowiązani są wszyscy: zarówno osoby żyjące samotnie, jak i małżonkowie. Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia,
że „czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie,
a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym
i duchowym” (KKK 2337). Owa integracja płciowości polega na włączeniu jej
w całość osoby – płciowość jest sposobem naszego istnienia, częścią naszej
osoby i naszego życia, dlatego nie może funkcjonować niezależnie. Musi być
podporządkowana naszemu rozumowi i woli. „Płciowość staje się osobowa
i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relację osoby do osoby” (KKK
2337), w zależności od kontekstu życia. Siły życia i miłości obecne w każdym
człowieku winny zawsze służyć budowaniu autentycznych relacji między ludźmi zależnie od wybranego sposobu życia (por. KKK 2349). „Wszyscy, idąc za
Chrystusem, wzorem wszelkiej czystości, są powołani do życia w czystości stosownie do różnych stanów swego życia: jedni, przyrzekając Bogu dziewictwo
lub celibat – mogą w ten sposób łatwiej poświęcić się niepodzielnym sercem
jedynemu Bogu; inni, jeśli są związani małżeństwem, wezwani są do życia
w czystości małżeńskiej; pozostali do praktykowania czystości we wstrzemięźliwości” (KomKKK 491). Warunkiem życia w czystości jest zdolność panowania nad sobą. Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje środki, które służą
osiąganiu panowania nad własną płciowością, a są nimi: poznanie siebie, praktykowanie duchowej dyscypliny w zależności od napotkanych sytuacji, posłuszeństwo przykazaniom czy wreszcie wierność modlitwie. Kto chce zapanować
nad sobą winien także uczyć się umiarkowania, które pozwala zapanować nad
różnymi ludzkimi pragnieniami (por. KKK 2339-40). Czystość rozwija się
i umacnia w przyjaźni. Warto podkreślić, że choć czystość jest zadaniem bardzo
osobistym, jednakże ważny jest także kontekst kulturowy – troska społeczeństwa o należny każdej osobie szacunek, o autentyczne ukazywanie ludzkiej seksualności, jako siły służącej życiu i miłości między osobami (por. KKK 2344).

***Zakochany chłopak mówi do swojej dziewczyny:

-jestem z tobą nie na żarty
-to idź coś zjeść ;)
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus opowiedział uczniom tę
przypowieść: Pewien człowiek, mając
się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa,
trzeciemu jeden, każdemu według jego
zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił
je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który
otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy
ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po
dłuższym czasie powrócił pan owych
sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć
talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł:
Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto
drugie pięć talentów zyskałem. Rzekł
mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny!
Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana! Przyszedł również i ten,
który otrzymał dwa talenty, mówiąc:
Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto
drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu
pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad
wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana! Przyszedł i ten, który
otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie,
wiedziałem, żeś jest człowiek twardy:
chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i
zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc
się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!
Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie

nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie
rozsypał. Powinieneś więc był oddać
moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z
zyskiem
odebrał
swoją
własność.
Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów.
Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu
zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
A sługę nieużytecznego wyrzućcie na
zewnątrz w ciemności! Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów. (Mt 25,14-30)
Logika Ewangelii jest jasna. Ten,
kto nie umie wykorzystać godziny otrzymanego czasu, nie może dostać w swe
ręce wieczności, bo i jej nie potrafi wykorzystać. Rzadko kiedy chrześcijanie
biją się w piersi żałując, że zmarnowali
jedną godzinę, a przecież jest to poważna strata w ich życiu. W spotkaniu
z Bogiem trzeba będzie wyliczyć się
dokładnie z każdej otrzymanej od Niego
minuty. Nie wystarczy udowodnić, że na
ziemi nie uczyniliśmy nic złego. Trzeba
wykazać, co uczyniliśmy dobrego, do
czego wykorzystaliśmy otrzymany od
Stwórcy czas.
Ks. Edward Staniek
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BÓBRKA
1. Śp. Krystian Zaniewicz (poza parafią)
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
dzieci
3. Śp. Bolesław Sieńko – od uczestników
pogrzebu
Śp. Krystian Zaniewicz
Śp. Zmarli polecani w wypominkach
1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
dzieci
2. Śp. Krystian Zaniewicz
Śp. Bolesław Sieńko – od siostry Marii
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Józef Mamrowicz - od szwagra
Zdzisława z żoną
3. Za Parafian
Śp. Stanisław, Franciszek, Marianna z rodz.
Łukaszów
Śp. Józef Smoliński
ORELEC
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Michał Mamrowicz - od uczestników
pogrzebu
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Zmarli polecani w wypominkach
Śp. Krystian Zaniewicz
1. Śp. Antoni Owoc
2. Śp. Daniela Owoc – 12 rocznica śmierci
SOLINA
Śp. Zmarli polecani w wypominkach
1. Śp. Piotr Dzwończyk
2. Śp. Bolesław Derewońko – 1 rocz. śmierci

W tym tygodniu w Liturgii:
*w poniedziałek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
*we wtorek wspomnienie Ofiarowania NMP,
*w środę wspomnienie św. Cecylii,
*w piątek wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1. Od piątku 17 listopada, odmawiamy nowennę, która przed I rocznicą proklamacji
Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Najważniejszym wydarzeniem
obchodów rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu będzie odnowienie go w
polskich świątyniach i kaplicach w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 26
listopada br. Niech będzie to dla nas dzień ponownego wywyższenia Jezusa w
naszych sercach i rodzinach.
2. W środę wspomnienie św. Cecylii, patronki chórów kościelnych. Zapraszamy na
Mszę Świętą w Orelcu o 17.30, w czasie której oprawę liturgiczną przygotuje nasz
parafialny chór.
3. W każdy piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w kaplicy naszego domu adoracja
Najświętszego Sakramentu.
4. W sobotę o godz. 9.30 zbiórka ministrantów a o 11.00 próba scholii.
5. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego – Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata; jest to jednocześnie Święto patronalne Warszawskiej Prowincji Księży Pallotynów.
6. W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w czasie Mszy św. o
godz. 12.30 nowo wybrani radni parafialni złożą ślubowanie w obecności Księdza
Dziekana.
7. Msze św. w dni powszednie w Bóbrce odprawiane są w kaplicy domowej.
Zapraszamy do uczestniczenia w modlitwie różańcowej za zmarłych, codziennie
przed Mszą świętą.
8. Dzisiaj „Gość Niedzielny” i kalendarz z obrazami św. Józefa, cena bez zmian.
Bóbrka
*Serdecznie dziękuję panu Piotrowi Dereniowi za fachową i bezinteresowną pracę
na rzecz parafii.
* Przypominamy, że na sprzątanie kościoła rodziny składają w ciągu roku ofiarę
100 zł, a osoby samotne 50 zł.
Solina
*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę o
przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Haliny Ulanowskiej.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy pokoju i Bożego błogosławieństwa.

NIE PRZEJMUJ SIĘ TYM,
ŻE ŻYCIE KIEDYŚ SIĘ SKOŃCZY
LECZY TYM,
ŻE MOŻE SIĘ NIGDY NIE ZACZĄĆ

