DEKALOG X
ANI ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST
*Ludzkie pożądanie dóbr materialnych, pieniędzy
i uznania jest motorem działań człowieka. Ma ogromne
znaczenie jako czynnik stymulujący ludzką aktywność.
Pożądanie samo w sobie jest zatem wartością pozytywną,
wszystko zależy od tego, w jaki sposób człowiek się nim kieruje. Nawet rzeczy
dobrych można pożądać w niewłaściwy sposób, zaś pożądanie rzeczy materialnych, uznania i sukcesów, urody i wiedzy, zdrowia i sprawności fizycznej może
być godziwe. W pożądaniach musi być właściwa hierarchia, ale także ład, który
oznacza przede wszystkim umiejętność wyrzeczeń. Człowiek niezdolny do
rezygnacji z czegokolwiek będzie niewolnikiem swoich żądz. Aby osiągnąć ład
w pożądaniach, należy przezwyciężać tkwiące w nich złe siły. Pożądanie rodzi
zazdrość i niechęć do drugiego. Stąd już tylko krok do kradzieży i fałszywych
oskarżeń. Zazdrość można jednak przekształcić w zdrową rywalizację. Świadomość, że ktoś ma cechę lub wartość, których ja nie posiadam, może stać się
podnietą do naśladowania owej dobrej cechy albo też do wypracowania sobie
tej wartości lub innej, leżącej w granicach moich możliwości.
ks. Bogdan Poniży
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JEŚLI
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ANI POCHWAŁA
ANI UPOKORZENIA
BO WIESZ KIM JESTEŚ
św. Matka Teresa z Kalkuty
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Pojawił się człowiek posłany przez
Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł
on na świadectwo, aby zaświadczyć o
światłości, by wszyscy uwierzyli przez
niego. Nie był on światłością, lecz /
posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy
Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty
jesteś?, on wyznał, a nie zaprzeczył,
oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem.
Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś
prorokiem? Odparł: Nie! Powiedzieli
mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać
odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co
mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam
głos wołającego na pustyni: Prostujcie
drogę Pańską, jak powiedział prorok
Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc
do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro
nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem,
ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi
Ten, którego wy nie znacie, który po
mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

ani gospodarczy, ani religijny — nigdy
nie zostanie przezwyciężony. Moralnie
wartościowy człowiek spełni dobrze
wszystkie swoje obowiązki, a wówczas
społeczeństwo może na niego liczyć,
może darzyć go swoim zaufaniem i
z radością korzystać z owoców jego
pracy wiedząc, że są one zawsze
solidne. Jan Chrzciciel jest specjalistą
od wychodzenia z kryzysów, a jego
program pracy u podstaw, w historii
przezwyciężania kryzysów, jawi się
jako trwała wartość. To sam Bóg domaga się od człowieka pracy u podstaw.
Pierwsze wezwanie łaski jest zawsze
apelem o oczyszczenie serca. Jak nikt
z nas nie wlewa mleka do brudnej
butelki, tak Bóg nie wypełni świętością
serca nieczystego. Oczyszczanie serca
(J 1,6-8.19-28)
Jan jest wielkim realistą. Wzywa to właśnie praca u podstaw.
ks. Edward Staniek
do pracy nad doskonaleniem uczciwości
człowieka. Traktuje uczciwość jako
najbardziej podstawowy warunek wyjścia z każdego kryzysu. Tam gdzie
brakuje wartości moralnych, żaden
kryzys — ani polityczny, ani społeczny,

BÓBRKA
1. O Bożą opiekę dla Iwony
2. Śp. Dariusz
3. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
O Boże błogosławieństwo dla wnuków
Natalii, Basi, Juli i Gabrysia
1. Śp. Dariusz
2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
3. Śp. Bolesław Sieńko – od uczestników
pogrzebu

Poniedziałek 18 grudnia

7.00

Wtorek

19 grudnia

18.15

Środa

20 grudnia

7.00

Czwartek

21 grudnia

7.00

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

Piątek

22 grudnia

7.00

Sobota

23 grudnia

7.00

1. Śp. Dariusz
2. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
3. Za Parafian
1. Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
2. Śp. Dariusz
Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef
Za śp. Dziadków
1. Śp. Marian, Stefania, Ryszard, Krzysztof
Piergiesowie
2. Za Parafian
ORELEC

Niedziela 24 grudnia
PASTERKA

8.30
12.30
24.00

Wtorek

17.00

Śp. Jadwiga, Kazimiera, Józef

7.00

Śp. Dariusz

11.00

Śp. Jan Owoc, Katarzyna Orłowska

22.30

1. Śp. Ewa i Krystian Zaniewicz
2. Za śp. Rodziców Księży i Braci pallotynów

19 grudnia

Niedziela
24 grudnia
PASTERKA

SOLINA
Wtorek

19 grudnia

Niedziela
24 grudnia
PASTERKA

17.00

Śp. Dariusz

9.45

Śp. Stanisław, Bogusław i Józef Duś

21.00

1. Za Parafian
2. Śp. Henryk Matuszewski
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1. Dzisiaj rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus, która przygotuje nas
bezpośrednio na Jego przyjście.
2. W tym tygodniu, ze względu na spowiedzi adwentowe w naszym dekanacie
Msze św. w naszej parafii będą odprawiane tylko w Bóbrce o godz. 7.00.
Wyjątkiem jest wtorek. Zapraszamy dzieci i młodzież – po Mszy św. można iść
do szkoły.
3. We wtorek jest dzień spowiedzi w naszej parafii.
Porządek spowiedzi:
*Solina: od 16.15 do 17.00 i o 17.00 Msza św.
*Orelec: od 15.45 do 17.00 i o 17.00 Msza św.
*Bóbrka: od 17.30 do 18.30 i o 18.15 Msza św.
4. W piątek możliwość spowiedzi i Komunii św. osób chorych i starszych w
domach. Prosimy rodziny o zgłoszenie osób pragnących przyjąć Komunię św.
w tym czasie.
5. W każdy piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w kaplicy naszego domu adoracja
Najświętszego Sakramentu.
6. W sobotę o godz. 17.0 spotkanie ministrantów i scholii. Zapraszamy.
7. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne.
8. Dziękuję za posługę Radnym parafialnym i wszystkim Rodzinom za ofiary
złożone za opłatki wigilijne. Można jeszcze otrzymać opłatek wigilijny w zakrystii.
9. Szkoła Podstawowa w Bóbrce zaprasza dzisiaj na II Przedszkolny Przegląd
Jasełek. W przeglądzie biorą udział dzieci z okolicznych miejscowości.
Zapraszamy serdecznie do wspólnego, radosnego spędzenia niedzielnego
popołudnia. Jasełka są zawsze dobrym sposobem na wprowadzenie w klimat Świąt
Bożego Narodzenia. Początek o godz. 12.00.
Bóbrka
*W środę o 7.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*Dzisiaj kupując ciasteczka pieczone w naszym domu możemy pomóc w zakupie
instrumentów dla naszej scholii.
Solina
*Dziękuję za uporządkowanie i ozdobienie kościoła Kościół w tym roku na święta
Bożego Narodzenia przygotują Rodziny Pań Marii Kusz, Magdy Kucharzyk i
Anety Sieradzkiej.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy
otwartego na Boże miłosierdzie serca i umysłu.

