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W biblijnym opisie stworzenia Bóg mówi: „Uczyńmy
człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam”, zaś autor natchniony dodaje „stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1, 26-27). Niestety, współcześnie często spojrzenie na człowieka i
jego ciało nie jest spojrzeniem jak na obraz Boży, ale spojrzeniem pożądliwym,
sprowadzającym człowieka do roli przedmiotu służącego do użycia. Tymczasem
Jezus mówi, że „każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu
dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5,28). Czym jest pożądanie? Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „święty Jan rozróżnia trzy rodzaje pożądania, czyli
pożądliwości: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. Zgodnie z katolicką tradycją katechizmową dziewiąte przykazanie zakazuje pożądania cielesnego” (KKK 2514). „Pojęcie pożądanie może oznaczać każdą gwałtowną postać pragnienia ludzkiego. Teologia chrześcijańska nadała temu pojęciu szczególne znaczenie pragnienia zmysłowego, które przeciwstawia się wskazaniom rozumu ludzkiego
(…) Pożądanie jest konsekwencją nieposłuszeństwa grzechu pierworodnego (Rdz
3,11). Wywołuje ono nieporządek we władzach moralnych człowieka i nie będąc
samo w sobie grzechem, skłania człowieka do popełniania grzechów” (KKK 2515).

Zapamiętajmy:
„Dziewiąte
przykazanie domaga się przezwyciężenia pożądliwości cielesnej w myślach i pragnieniach.
Walka z pożądliwością cielesną
prowadzi przez oczyszczenie
serca i praktykowanie cnoty
umiarkowania. Dziewiąte przykazanie zakazuje kultywowania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi
przez szóste przykazanie”
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Początek Ewangelii o Jezusie
Chrystusie, Synu Bożym. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam
wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na
pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu
prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła
do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan,
wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan
nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas
skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. I tak głosił:
Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was
będzie Duchem Świętym. (Mk 1,1-8)
Chrześcijaństwo niesie ludzkości
wezwanie do nawrócenia. Tych, którzy
żyją wyłącznie dla doczesności, uświadamia, iż ona nie jest warta ludzkiego
życia. Przed tymi, którzy nie dostrzegają
żadnego sensu, usiłuje otworzyć perspektywę zaangażowania w budowę królestwa Bożego mającego wymiar wieczny. Adwent to szczególnie głośne wezwanie do nawrócenia. To czas wielkiego dziękczynienia Bogu za ukazanie
sensu naszej ludzkiej egzystencji przez
wcielenie Jego Jednorodzonego Syna.
Równocześnie Adwent to czas wielkiej
mobilizacji wszystkich wierzących ce-

lem maksymalnego wykorzystania dni
spędzonych na ziemi i objawienia
w swym środowisku radości z powodu
poznania Bożego sensu życia. Samo
wyjście na roraty jest już znakiem tej
duchowej mobilizacji i gotowości do
wykorzystania rozpoczynającego się
dnia dla współpracy z Bogiem w dziele
budowania Jego królestwa. Słuchając
wezwania
Jana
Chrzciciela:
„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego”, miejmy odwagę postawić pytanie o sens naszego życia.
Jeśli jest on dla nas znany, jeśli precyzyjnie wiemy, w jaki sposób możemy
wykorzystać w pełni dzień dzisiejszy,
podziękujmy Bogu, bo już uczestniczymy w „przygotowaniu drogi Panu i
w prostowaniu ścieżek dla Niego”.
Ks. Edward Staniek

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

Poniedziałek 11 grudnia

16.00

Wtorek

12 grudnia

16.00

1. Śp. Dariusz
2. Zmarli z Rodzin Ćwikłów, Czecherów,
Czyżów i Czerników

Środa

13 grudnia

16.00

1. Śp. Dariusz
2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

Czwartek

14 grudnia

16.00

1. Śp. Dariusz
2. Za Parafian
3. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

Piątek

15grudnia

16.00

1. Śp. Dariusz
2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

Sobota

16 grudnia

16.00

1. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
2. Śp. Dariusz
3. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w dorosłym życiu dla
Martyny – od Rodziców i
Rodzeństwa

8.30

1. Śp. Stanisława Kusz – 15 rocznica śmierci
2. Śp. Maria, Ludwik, Edward i Zygmunt

12.30

1. Śp. Jan, Stanisław, Piotr Owoc, Katarzyna
Orłowska
2. Śp. Helena i Katarzyna Lipka

Niedziela

17 grudnia

ORELEC

Środa

13 grudnia

17.30

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Śp. Piotr, Bronisława i Mieczysław

Piątek

15 grudnia

17.30

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Józef Mamrowicz – od Haliny i Bolesława
Wójcik

17 grudnia

7.00

Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

11.00

1. Śp. Krystian Zaniewicz
2. Za Parafian

17.30
9.45

Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
Śp. Dariusz

Niedziela

SOLINA

Wtorek
Niedziela

12 grudnia
17 grudnia
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1. Roraty o godz. 16.00 w Bóbrce, w Solinie we wtorki o 17.30, w Orelcu w
środy i piątki o 17.30. Zapraszamy dzieci i młodzież – udział w Roratach
jest jednym z etapów przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
2. W każdy piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w kaplicy naszego domu
adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. W sobotę o godz. 9.30 zbiórka ministrantów a o 11.00 spotkanie dla
scholii.
4. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne.
5. Spowiedź adwentowa będzie w naszej parafii 19 XII.
Dzisiaj radni parafialni odwiedzą nasze domy i przyniosą do Rodzin naszej
parafii opłatki wigilijne. Ofiary będą przeznaczone na energię elektryczną.
6. Szkoła Podstawowa w Bóbrce zaprasza 17 grudnia na II Przedszkolny
Przegląd Jasełek. Początek o godz. 12.00. szczegóły na plakacie.
Bóbrka
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Dzisiaj uczniowie naszej szkoły prowadzą sprzedaż kartek świątecznych.
Dochód przeznaczony jest na pomoc dla Syrii.
*Radni roznosząc opłatki będą również zbierać ofiary za pracę Pana organisty. Dziękuję za każdą ofiarę płynącą ze szczerego serca.
*Za tydzień kupując ciasteczka własnego wypieku możemy pomóc w zakupie istrumentów dla naszej scholii.
Orelec
*Podziękowanie za bezinteresowną pracę panom Romanowi Skocelasowi
i Ryszardowi Słotwińskiemu.
Solina
*Kościół w tym roku na święta Bożego Narodzenia przygotują Rodziny
Pań: Marii Kusz, Magdy Kucharzyk i Anety Sieradzkiej.
*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę
o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Anny Wojtanowskiej.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy otwartych serc na głos
Proroka adwentowego: Przygotujcie drogę Panu.

