KAPŁAŃSTWO

Ustanowienie kapłaństwa chrześcijańskiego łączy
się z ustanowieniem ofiary Mszy św. Jeśli Jezus chciał, by
wierni byli świadkami Jego działania w sposób namacalny, by we Mszy św. bez przerwy uobecniała się na świecie ofiara krzyża, to musiał powołać ludzi do udziału w
swoim kapłaństwie. Ofiara krzyża jest jedyną prawdziwą
ofiarą i złożył ją prawdziwy kapłan, więc odtworzenie tej ofiary musi być w mocy
jedynie prawdziwych kapłanów, czerpiących i "uczestniczących w jednym kapłaństwie Chrystusowym" (LG, 10).
Pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa obchodzi się w Wielki Czwartek, wspominając Ostatnią Wieczerzę i słowa Jezusa: "To czyńcie na moją pamiątkę". Jezus całą swoją działalnością budował kapłaństwo urzędowe. Czynił to wybierając kolegium Dwunastu (hoi dodeka), którego członkowie są nazwani także
uczniami (mathetes) oraz apostołami (apostoloi). Czytamy w Ewangelii św. Łukasza: "Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów (mathetas) i wybrał spośród nich
dwunastu (dodeka), których też nazwał apostołami (apostołus)" (Łk 6,13).
W Kościele istnieją trzy sakramentalne stopnie kapłaństwa: diakonat - ustanawiany "dla posługi", prezbiterat (właściwe kapłaństwo) - współpracowników stanu
biskupiego uczestniczących w powszechnym posłaniu powierzonym Apostołom
oraz biskupstwo - pełnia sakramentu święceń, "ustanowieni dzięki sukcesji sięgającej początków, rozporządzają latoroślami wyrosłymi z nasienia apostolskiego" (LG, 20). Już sama etymologia tych terminów naprowadza na znaczeniowe
wątki, obecne w jednym polskim terminie "kapłan": prezbiter to "starszy", a więc
obdarzony autorytetem; diakon (gr. diakonos) to "ten, który służby", a biskup
(episkopos) to "czuwający". Posługa, autorytet i duszpasterskie czuwanie to treść
kapłańskiego posługiwania. Szafarzami sakramentu kapłaństwa, wszystkich trzech
stopni, są biskupi ważnie wyświęceni, czyli włączeni w sukcesję apostolską. Kapłaństwo ważnie może przyjąć tylko mężczyzna ochrzczony. Tak bowiem czynił
Jezus, wybierając kolegium dwunastu spośród mężczyzn, oraz Apostołowie, wybierając swych współpracowników. Kościół czuje się związany tym wyborem dokonanym przez samego Jezusa i dlatego nie zezwala na święcenia kobiet.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze
zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
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!" (Mk 1, 12-15)
Jezus z Nazaretu podejmując dzieło nauczania, czterdzieści dni poświęcił
na staranne przemyślenie i przemodlenie
metod, jakimi będzie się posługiwał
w głoszeniu i zakładaniu królestwa Bożego na ziemi. Decyzja nie była łatwa.
Pojawiła się bowiem pokusa sięgnięcia
po łatwe środki. Pokusa budowy królestwa, w którym jest pod dostatkiem łatwo dostępnego chleba, obfitość wielkich sensacji w postaci cudów i
w którym wszystkim się dobrze powodzi. Pokusę tę trzeba było odrzucić. Nigdy bowiem nie można stworzyć szczęśliwej wspólnoty z ludzi, dla których
najwyższymi wartościami jest dobrze
zastawiony stół, pogoń od sensacji do
sensacji i opływanie w bogactwa. Szczęście można budować tylko na umiłowaniu prawdy, która daje wolność. Do tej
wielkiej wartości prowadzi zaś droga
ubóstwa, wyrzeczenia i ciszy. Błogosławieństwa ogłoszone przez Jezusa, jako
konstytucja Jego królestwa, są odpowiedzią na pokusy, z jakimi zmagał się już
przed rozpoczęciem publicznej działal-

ności. To, że On sam znalazł się
w zasięgu pokusy, dowodzi, że i my nie
potrafimy jej unikać. I nie o to chodzi.
Czas pokusy to godzina podejmowania
decyzji, a więc czas niezwykle cenny
i twórczy. Jezus mając na uwadze wagę
tych momentów w życiu, w których
pojawia się pokusa, każe nam codziennie wołać do Ojca: „Nie wódź nas na
pokuszenie”. W tej modlitwie nie chodzi o życie bez pokus, ale o umiejętność
rozmowy z Ojcem wtedy, gdy pokusa
się pojawi. Jeśli w godzinę pokusy człowiek rozmawia tylko z pokusą, na pewno jej ulegnie. Jeśli natomiast potrafi na
jej temat porozmawiać z Bogiem, na
pewno odniesie nad nią zwycięstwo.
Wielki Post to czas, w którym Kościół
mobilizuje siły, by odnieść zwycięstwo
nad pokusami.
Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
1. Śp. Anna Orłowska (poza parafią)
2. Śp. Jan Łuksik
3. Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita i
Andrzej Warchol

Poniedziałek 19 lutego

16.00

Wtorek

20 lutego

16.00

1. Śp. Anna Orłowska
2. Śp. Jan Łuksik

Środa

21 lutego

16.00

1. Śp. Jan Łuksik
2. Śp. Anna Orłowska

Czwartek

22 lutego

16.00

1. Śp. Anna Orłowska
2. Śp. Jan Łuksik

Piątek

23 lutego

16.00

1. Śp. Jan Łuksik
2. Śp. Bolesław Sieńko – od bratanicy
Elżbiety

Sobota

24 lutego

16.00

1. Śp. Anna Orłowska
2. Śp. Jan Łuksik
3. Za Parafian

Niedziela

25 lutego

8.30

1. Śp. Marian, Krzysztof, Ryszard Piergies
2. Śp. Marian Myrta, Ludwik i Zofia Kusz

12.30

1. Śp. Jan Łuksik
2. Śp. Bolesław Sieńko – od bratanicy
Elżbiety
ORELEC
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej Rodziny
O uwolnienie z nałogu alkoholowego dla
Henryka

Środa

21 lutego

17.30

Piątek

23 lutego

17.30

Niedziela

25 lutego

7.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Łucji w 50-te
urodziny

11.00

Dziękczynna za otrzymane łaski dla Natalii i
Tomasza Wojtanowskich

SOLINA
Piątek
Niedziela

23 lutego
25 lutego

17.30
9.45

Śp. Anna Orłowska

Śp. Anna Orłowska

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 18. 02. 2018

1. W czwartek jest 22 dzień miesiąca. Przed Mszą św. będziemy modlić się przez wstawiennictwo św. Rity i św. Wincentego Pallottiego. Przed Mszą do koszyka można będzie złożyć swoje intencje – będą odczytane w czasie nabożeństwa.
2. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz. 16.00, w
Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po Mszy św. o
godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z kazaniem pasyjnym w
niedziele o godz. 15.00. Za udział w nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami. Odpust można uzyskać także w piątki Wielkiego Postu za
odmówienie po Komunii św. przed Krzyżem modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu”.
3. W Środę popielcową na pomoc dla Syrii zebraliśmy łącznie 885 zł.
4. Zbiórki ministrantów – ZMIANA: w I i III sobotę miesiąca o godz. 10.00.
5. W sobotę spotkanie scholi o godz. 11.00.
Życzę byśmy zawsze pamiętali o Panu Bogu, bo On zawsze o nas pamięta.
Bóbrka
W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
Orelec
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z gazetkami.
Solina
Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę o
przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Michaliny Tkacz.
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.

***Młody człowiek idzie do księdza i mówi: – Proszę księdza, nie pójdę już więcej
do kościoła! Ksiądz pyta:– Tak? A możesz mi powiedzieć, dlaczego?
Młody człowiek odpowiada: – O mój Boże, tu widzę siostrę, która mówi mi źle o innej siostrze, tam – brata, który słabo czyta, chór podzielony i fałszujący, ludzie podczas mszy patrzą w komórki, nie wspominając o ich wyniosłym i egoistycznym zachowaniu poza kościołem…
Ksiądz odpowiada: – Masz rację. Ale zanim definitywnie opuścisz kościół, chciałbym, żebyś wyświadczył mi przysługę: weź szklankę pełną wody i okrąż trzy razy
kościół, nie wylewając z niej ani kropli. Potem możesz opuścić kościół.
– To łatwe! – woła młody człowiek. Zrobił trzy okrążenia, jak ksiądz prosił, wraca i
mówi:– Zrobione, proszę księdza. A ksiądz pyta: – Kiedy okrążałeś kościół ze
szklanką wody, zauważyłeś, że siostra źle o kimś mówiła? – Nie.– Widziałeś ludzi
obojętnych wobec innych w kościele? – Nie. – Wiesz, dlaczego? Bo byłeś skoncentrowany na szklance, by nie uronić z niej ani kropli. Wiesz… podobnie jest w naszym
życiu. Kiedy nasze serca koncentrują się na Chrystusie, nie mamy czasu dostrzegać
błędów innych. Kto wychodzi z kościoła z powodu zakłamanych chrześcijan, nigdy nie wszedł do niego naprawdę z powodu Jezusa.

