DEKALOG VIII
NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA
PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU

Każda osoba jest powołana do szczerości i prawdomówności w swoim działaniu i mówieniu. Każdy ma obowiązek poszukiwania prawdy i przylgnięcia do niej oraz podporządkowania swego
życia wymaganiom prawdy. W Jezusie Chrystusie prawda Boża objawiła się w pełni: On jest Prawdą. Kto idzie za Jezusem, żyje Duchem Prawdy i wystrzega się
dwulicowości, udawania i obłudy” (KomKKK 521). Jakże bliski człowiekowi jest to
grzech przeciw przykazaniu życia w Prawdzie. Fałszywe świadectwo ( kłamliwe
zeznanie ), niesłuszne podejrzenie (oparte na przypuszczeniach i pozorach),
oszczerstwo (zniesławienie, mówienie o kimś nieprawdy), plotka (niesprawdzona
wiadomość, wyolbrzymiona i przekazywana dalej), obmowa (wyjawianie cudzych
błędów w celu tworzenia sensacji), zatajenie prawdy (np. przed sądem), mówienie
niecałej prawdy, kłamstwo z obawy (aby uniknąć konsekwencji), kłamstwo z chęci
zysku (oszustwo, pochlebstwo), krzywoprzysięstwo (złamanie ślubów, niewierność
małżeńska), obłuda (hipokryzja, faryzeizm), zakłamanie (trwałe nagięcie swoich
przekonań do kłamstwa), krytykanctwo (złośliwa , nieuzasadniona krytyka np.
przełożonych), szemranie (krytykanctwo skryte, buntownicze), szyderstwo
(naśmiewanie się z bliźniego w celu dokuczenia mu), obelga (obraza) czy klątwa
(słowna obelga połączona ze złorzeczeniem) to przykłady wykroczeń przeciwko
prawdzie. Często formułujemy także wypowiedzi, które jak poezja mają wiele interpretacji przez odbiorców…. Rozpoczniemy komunikację używając nieznanego
dla odbiorcy kodowania. Czasem mimo, że powiemy prawdę to wiąże się to z nie
dochowaniem tajemnicy. Bywa, że naszym brakiem dyskrecji wyrządzamy wiele
krzywdy… Zdarza się, że zanim przemyślimy naszą wypowiedź – ona trafia już do
uszu odbiorcy… Ile razy zdarza się, że nasz język bardziej rani niż prawy czy lewy
sierpowy?? Ważna jest jednak świadomość grzechu i wyrządzonego zła. Dzięki tej
świadomości można podjąć konkretną pracę oraz naprawić wyrządzone krzywdy.
Pamiętajmy
o
powściągliwości
naszych
języków…

SZUKAMY BOGA W KSIĄŻKACH
A ZNAJDUJEMY GO NA KOLANACH
św. Ojciec Pio
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Jezus powiedział do swoich
uczniów: Uważajcie, czuwajcie, bo nie
wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo
rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu
wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu
przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie
więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu
przyjdzie: z wieczora czy o północy,
czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By
niespodzianie przyszedłszy, nie zastał
was śpiących. Lecz co wam mówię,
mówię
wszystkim:
Czuwajcie!
(Mk 13,33-37)
Chrześcijanin chcąc wytrwać na
ewangelicznej drodze musi ustawicznie
doskonalić swoją czujność. Jest to droga
ciągłych niespodzianek. Spotykają się
bowiem na niej dwa odmienne światy:
Boży i księcia ciemności. Spotkanie
z nimi wymaga wielkiej czujności. Stąd
Chrystusowe wezwanie: „Czuwajcie!”.
Łaska działa zawsze zaskakująco. To
interwencja Boga, której formy nigdy
nie można przewidzieć. Raz przychodzi
w drugim człowieku, innym razem ukryta jest w słowie pisanym; trafia w nasze
serca przez wydarzenia i natchnieniem
oświeca umysły; pojawia się w blaskach
wschodzącego słońca i spada razem
z błyskiem piorunu. Trzeba być ustawicznie nastawionym na odbiór Bożych
znaków i słuchanie Jego tajemniczej

mowy. Jak radiotelegrafista nie może
zasnąć, lecz musi uważać na każdy sygnał dochodzący z aparatów nadawczych, tak człowiek wędrujący ewangeliczną drogą musi być otwarty na odbiór
każdego znaku pochodzącego od Boga.
Ewangeliczna
droga
to
wielka
i pasjonująca przygoda, to spotkanie
z żywym Bogiem. Niewielu katolików
odkrywa jej piękno i czar. Sprowadziliśmy religię do kilku praktyk religijnych,
co w rezultacie staje się balastem przysłaniającym Boga. Czas odmawiania
pacierza i pobytu w kościele staje się
niewygodnym obowiązkiem, a nie przygodą pełną napięcia, życia, niespodzianki. Jest to owoc zlekceważenia wezwania Chrystusa: „Czuwajcie!”. Do śpiących, roztargnionych, leniwych głos
Boga nie dotrze. Oni spotkania z Nim
nie przeżyją.
ks. Edward Staniek

BÓBRKA
Poniedziałek 4 grudnia

16.00

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Dariusz (ks. Marian poza parafią)
3. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

Wtorek

4 grudnia

16.00

Środa

6 grudnia

16.00

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Dariusz (ks. Marian poza parafią)
3. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
1. Śp. Julia Zadora
2. Śp. Dariusz
3. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

Czwartek

7 grudnia

16.00

1. Dariusz
2. Śp. Krystian Zaniewicz
3. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

Piątek
8 grudnia
Niepokalanego Poczęcia
NMP

16.00

1. Śp. Dariusz
2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii

Sobota

16.00

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
3. Śp. Marianna Fac
4. Śp. Dariusz

8.30

1. Śp. Józef Smoliński
2. Śp. Dariusz

12.30

Śp. Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria
Daszkiewicz

Niedziela

Środa

9 grudnia

10 grudnia

6 grudnia

17.30

Piątek
8 grudnia
Niepokalanego Poczęcia
NMP

17.30

Niedziela

7.00

10 grudnia

11.00

Wtorek

5 grudnia

17.30

Niedziela

10 grudnia

9.45

ORELEC
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. O dary Ducha Świętego dla Krystiana i
Barbary
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Józef Mamrowicz – od uczestników
pogrzebu
1. Śp. Bronisława, Mieczysław, Piotr
2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Agnieszki i Adama w 20-tą rocznicę ślubu.
SOLINA
Za zmarłych z Rodzin Ćwikłów, Czyżów, Czecherów i Czerników
Śp. Bolesław Derewońko – 1 rocznica śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA ADWENTU 3. 12. 2017

1. Rozpoczynamy nowy rok duszpasterski pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Od poniedziałku Roraty o godz. 16.00 w Bóbrce, w Solinie we
wtorki o 17.30, w Orelcu w środy i piątki o 17.30. Dzieci przynoszą serduszka z
wpisanymi dobrymi uczynkami.
2. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne
3. W czwartek o 16.00 półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji
powołań.
4. W piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. (Nie obowiązuje post). W
czasie Mszy św. o godz. 16.00 dzieci z klasy z III otrzymają medaliki . (Msza
Święta w kościele).
5. W każdy piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w kaplicy naszego domu adoracja
Najświętszego Sakramentu.
6. W sobotę o godz. 9.30 zbiórka ministrantów a o 11.00 spotkanie dla scholii.
W następną niedzielę 10 XII radni parafialni zaniosą do Rodzin naszej parafii opłatki wigilijne. Ofiary zebrane będą przeznaczone na energię elektryczną.
Bóbrka
*Radni roznosząc opłatki będą również zbierać ofiary za pracę Pana organisty.
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Dziękuję za pracę dla parafii Konradowi Dereniowi i Mateuszowi Myrcie.
*Kościół w tym roku na święta Bożego Narodzenia przygotują Rodziny: Zbigniew Piergies, Eugeniusz i Wanda Orłowscy, Andrzej i Małgorzata Orłowscy, Wioletta i Ireneusz Nawroccy, Mysiów Wojciech i Małgorzata, Państwa
Boguszów, Danuta Sarapuk, Jedynak Marcin i Dorota, Ździebko Daniel i Marzena.
Orelec
*W I środy miesiąca będziemy modlili się w Nowennie do św. Józefa.
*Mikołajki – świetlica 9.12 godz. 16.00. Szczegółowy program w gablocie.
*Dziękuję Pani Stanisławie Zaniewicz za przygotowanie wieńców adwentowych.
*Kościół w tym roku na święta Bożego Narodzenia przygotują Rodziny: Bernadeta i Ryszard Kabaj, Bernadeta i Franciszek Wojtanowscy, Artur i Edyta
Sadowscy, Iwona i Łukasz Homa.
Solina
*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Doroty Szpojnarowicz.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy owocnego przeżywania Adwentu.

