EUCHARYSTIA

1. Zjednoczenie z Bogiem: Moment przyjęcia Komunii Świętej prowadzi
do pełnego zjednoczenia z Ciałem i Krwią Chrystusa. To czas, kiedy Bóg
nas uświęca i włącza nas do rzeczywistości królestwa Bożego.
2. Bliska relacja z Jezusem: Tworzenie i pielęgnowanie prawdziwie bliskiej relacji z Jezusem jest bardzo ważne. Możemy robić to na wiele sposobów: poprzez modlitwę, czytanie Pisma Świętego, pomoc potrzebującym, ale również poprzez uczestnictwo w Eucharystii.
3. Ożywienie: Eucharystia przypomina nam o zmartwychwstaniu i w ten
sposób sama przynosi nam nowe życie. Częste uczestnictwo we Mszy Świętej daje nowe siły do codziennych zmagań, pokorę, wytrwałość i pokój serca, którego tak bardzo
nam nieraz brakuje.
4. Zjednoczenie z Ciałem Chrystusa: Komunia Święta jednoczy nas z Ciałem i Krwią
Chrystusa. To ona współtworzy wspólnoty, jednoczy, tworzy z nas Kościół, w którym
jesteśmy braćmi i siostrami.
5. Świadomość ubóstwa: Eucharystia pokazuje nam, jak niewiele posiadamy, jak mało
możemy uczynić bez Jezusa Chrystusa. Samo przyjmowanie Komunii Świętej może
przynieść nam niewiele. Jeśli obrzędów religijnych nie łączymy z uczynkami, z pomocą bliskim, chorym i potrzebującym, to tym samym nie zanosimy obecności Jezusa
dalej.
6. Oczyszczenie z grzechów lekkich: Przyjęcie Komunii Świętej i wcześniejsza spowiedź powszechna usuwają nasze grzechy lekkie. Jezus przychodzi ze swoją obecnością, miłością i miłosierdziem i czyni naszą duszę czystą.
7. Ochrona przed grzechem śmiertelnym: Komunia Święta ochrania nas przed popełnieniem grzechu śmiertelnego. Nieraz nie przyjmujemy Komunii ze względu na grzechy lekkie, czujemy się nieczyści. Tymczasem Komunia ochrania nas przed kolejnymi
złymi uczynkami i myślami, na które możemy być bez niej bardziej podatni. Bliskość
Jezusa wspomaga nasze działanie i prowadzi nas ku właściwie podjętym decyzjom.
8. Duchowe pocieszenie: Eucharystia, osobiste spotkanie z Jezusem, przynosi prawdziwe ukojenie i pocieszenie. Msza Święta i przyjęcie Komunii mogą stać się osobistym
spotkaniem z Kimś, kto chce nas pocieszyć, dodać sił i ochoty do zmagania się z codziennymi problemami.
9. Centralny punkt naszego życia: Bardzo łatwo możemy określić priorytety, którymi
kierujemy się w naszym życiu. Warto sobie o nich przypominać w codziennej modlitwie, podczas czytania Pisma Świętego i uczestnictwa w Eucharystii. Święty Augustyn
powtarzał: "Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko inne jest na swoim
miejscu".
10. Pojednanie: Kiedy otwieramy się na Boga tacy, jacy jesteśmy, to On otacza nas
swoją miłością i miłosierdziem. Msza Święta prowadzi do pojednania, ponieważ przychodzimy na nią razem ze swoimi słabościami, problemami, grzechami i chcemy je
wszystkie oddać Panu Bogu i pozwolić się prowadzić.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy Jan został uwięziony, Jezus
przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię
Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie
się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus:
„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast,
porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc
nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w
łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi,
poszli za Nim.
(Mk 1, 14-20)
Pan Bóg rozmawia z człowiekiem
dziś i wymaga natychmiastowego
opowiedzenia się po Jego stronie. On
podaje rękę i czeka na odpowiedź. Kto
natychmiast nie wyciągnie swojej ręki,
lecz odpowie: „Uczynię to jutro”, nie
nawraca się, zostaje sam w swoim
dotychczasowym świecie. Stąd też Panu
Bogu nie chodzi o dobre postanowienia,
lecz o ich wykonanie. Chodzi Mu
o natychmiastową odpowiedź, o czyn.
Nawrócenie polega na zrobieniu pierwszych kroków w stronę prawdziwych
wartości. Ono dokonuje się natychmiast.
Mówi o tym postawa Andrzeja i Piotra,
którzy
na
wezwanie
Chrystusa:

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi” — natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim.
„Natychmiast” — oto odpowiedź człowieka na wezwanie Boga. Postanowienie wejścia na Ewangeliczną drogę nie
może być odkładane do jutra, bo nie jest
wówczas żadnym postanowieniem, jest
tylko pobożnym pragnieniem. Mądre
zaś przysłowie powiada: „Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”. Niebo
bowiem jest brukowane dobrymi czynami. Ten mechanizm odkładania poprawy do jutra jest częścią składową groźnej wady, jaką jest lenistwo. Leniwy nie
zna wartości czasu i nie umie wykorzystywać łaski uczynkowej, która działa
w ściśle określonym momencie, i —
jeśli nie zostanie wykorzystana — jest
łaską straconą.
Ks. Edward Staniek
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Śp. Krystian Zaniewicz
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Agnieszki w
18 urodziny
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Śp. Krystian Zaniewicz
O Boże błogosławieństwo dla Rodziny
Orłowskich
SOLINA
Śp. Anna Orłowska (gregorianka )

Każdy, kto z całą
gorliwością, na jaką go
stać, stosownie do
swego stanu, stopnia i
warunków stara się
spełniać dzieła miłości i
gorliwości, wykonuje
pewnego rodzaju apostolstwo.
Św. Wincenty Pallottii

W tym tygodniu w liturgii:
*w środę wspomnienie
św. Franciszka Salezego,
*w czwartek święto nawrócenia św.
Pawła Apostoła,
*w piątek wspomnienie
św. Tymoteusza i Tytusa.
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1. Dzisiaj przeżywamy Uroczystość św. Wincentego Pallottiego – Założyciela
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.
2. Jutro jest 22 dzień miesiąca o godz. 16.00 Będziemy modlić się przez wstawiennictwo św. Rity i św. Wincentego Pallottiego.
3. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W sobotę o 9.30 spotkanie ministrantów, o 11.00 spotkanie scholi.
5. W ubiegły piątek odbył się dekanalny turniej piłki nożnej służby ministrantów.
6. Nasza parafia zdobyła I miejsce wśród gimnazjalistów i III na poziomie szkoły
podstawowej. Gratulujemy i czekamy na dalsze sukcesy.
Bóbrka
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Solina
*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę
o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Emilii Seń.
Hasłem św. Wincentego były słowa: „Miłość Chrystusa przynagla nas”.

*Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie,
ciasne kozaczki. Szarpie się , męczy, ciągnie
-No wreszcie weszły!
Zadowolona padła na podłogę z wycieńczenia.
Dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie.
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściąga, morduje się , sapie
- Ufff zeszły!
Zakłada je znowu, tym razem na właściwe nogi. Sapie,
ciągnie, ale nie chcą wejść
- Ufff , weszły!
Pani siedzi i dyszy a dziecko na to:
- Ale to nie moje buciki.
Pani zacisnęła zęby odczekała i znowu szarpie się z butami. Zeszły!
Dziecko:
-..bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła mocno ręce na szafce, odczekała aż przestaną jej się trząść i
znowu pomaga dziecku włożyć buty. Męczy się , ciągnie. Weszły!
No dobrze—mówi wykończona pani– a gdzie masz rękawiczki?
-W bucikach :)

