JA JESTEM DROGĄ I PRAWDĄ I ŻYCIEM

Mamy solidne podstawy, aby ufać, że obowiązująca lista ksiąg nowotestamentowych jest słuszna. Kościół
uznał owe księgi za kanoniczne wkrótce po ich powstaniu. Autorzy tych ksiąg byli towarzyszami Jezusa lub
Jego bezpośrednimi uczniami i naśladowcami -- to właśnie temu gronu Jezus powierzył przywództwo w pierwszym Kościele. Ewangeliści Mateusz i Jan należeli do
grona najbliższych naśladowców Jezusa. Marek i Łukasz
byli towarzyszami apostołów i mieli dostęp do przekazanych przez nich relacji dotyczących życia Jezusa. Także pozostali autorzy ksiąg Nowego Testamentu mieli bezpośredni kontakt z Jezusem: Jakub i Juda byli przyrodnimi braćmi Jezusa, którzy początkowo w Niego nie uwierzyli. Piotr był jednym z 12 apostołów. Paweł początkowo
zwalczał chrześcijaństwo, ale został apostołem po tym, jak Chrystus ukazał mu się w
widzeniu. Utrzymywał również kontakt z pozostałymi apostołami. Fakty przedstawione
w księgach nowotestamentowych były zgodne z osobistym doświadczeniem tysięcy
naocznych świadków. Księgi pozakanoniczne powstawały znacznie później, dopiero w
kolejnych stuleciach (np. Ewangelia Judasza napisana przez sektę gnostycką w okresie
między 130 a 170 r. po Chrystusie, na długo po śmierci Judasza), dlatego Kościół z
łatwością rozpoznawał je jako fałszerstwa. Ewangelia Tomasza (z ok. 140 r. po Chrystusie) to kolejny przykład falsyfikatu, którego autor podszywa się pod apostoła. Te i
inne ewangelie gnostyckie prezentują treści sprzeczne z nauczaniem Jezusa i naukami
Starego Testamentu, a dodatkowo zawierają liczne błędy historyczne i geograficzne. W
367 roku po Chrystusie Atanazy opracował oficjalny spis 27 ksiąg Nowego Testamentu
(korzystamy z tej samej listy do dzisiaj). Wkrótce potem Hieronim i Augustyn rozpowszechnili ten spis. Większość chrześcijan nie potrzebowała jednak żadnych oficjalnych list niemal cały Kościół powszechny uznawał te same księgi i korzystał z nich w
swoim nauczaniu i praktyce od pierwszego wieku po Chrystusie. Potrzeba
opracowania oficjalnego spisu pojawiła
się dopiero wtedy, gdy Kościół rozpoczął działalność na terenach, na których
nie posługiwano się językiem greckim i
trzeba było dokonać przekładu Pism,
oraz gdy odłamy i sekty zaczęły promować własne, alternatywne listy ksiąg
uznawanych za natchnione.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym,
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
"Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym
zdawało się, że widzą ducha. Lecz On
rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i
dlaczego wątpliwości budzą się w waszych
sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi:
to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak
widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach
pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni
z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli
zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do
jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem
rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa,
które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z
wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u
Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił
ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do
nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy
jesteście świadkami tego". (Łk 24, 35-48)
Przywódcy Izraela doskonale wiedzieli, co Chrystus mówił i co czynił. Od
początku wędrowali za Nim ich donosiciele, którzy bardzo precyzyjnie obserwowali wzrost popularności Proroka
z Nazaretu. Sami uczeni w Piśmie chcieli koniecznie podchwycić Go w mowie
lub sprowokować czyn, za który można

by Go było oskarżyć. Wiedzieli
o Chrystusie bardzo wiele, ale nic nie
rozumieli. Apostołowie, którzy byli
jeszcze bliżej Mistrza i stawiali Mu pytania prosząc o wyjaśnienie przypowieści, wiedzieli o Nim równie wiele.
Wprawdzie nie byli przygotowani fachowo do polemiki, tak jak uczeni
w Piśmie, ale na chłopski rozum odbierali i układali w pewną całość to, co
Mistrz powiedział i czynił. Ale
w Wielki Piątek udowodnili, i to prawie
wszyscy, że mimo iż wiele wiedzieli,
niewiele rozumieli. Ten, kto wiele wie,
może innych uczyć, ale nigdy nie będzie świadkiem wartości, które przekazuje. Świadectwo złoży nie ten, kto wiele wie, lecz ten, kto wiele rozumie. Rozumienie zaś polega na dostrzeżeniu
możliwie pełnego sensu słów czy danego wydarzenia, co się ściśle łączy
z dostrzeżeniem połączenia wszystkiego
w jedną całość. Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
1. Za Parafian
2. Śp. Zofia Podkalicka – od Jolanty Drozd z
rodziną
1. Śp. Zofia Podkalicka – od Bratanicy z
rodziną
2. Śp. Kazimierz – 9 rocznica śmierci i
zmarli z rodziny

Poniedziałek 16 kwietnia

18.00

Wtorek

17 kwietnia

18.00

Środa

18 kwietnia

18.00

1. O Boże błogosławieństwo dla Sławomira i
Katarzyny i całej rodziny w 9-tą rocz. ślubu
2. Śp. Agnieszka, Franciszek Woźny,
Marianna Frąc

Czwartek

19 kwietnia

18.00

1. Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita i
Andrzej Warchol
2. Śp. Maria Osękowska

Piątek
Sobota
Niedziela

20 kwietnia
21 kwietnia
22 kwietnia

18.00
18.00
8.30
12.30

Środa
Piątek

18 kwietnia
20 kwietnia

19.00
19.00

Niedziela

22 kwietnia

7.00

1. O zdrowie dla Krystyny i Leona
2. Śp. Edmund Dobrowolski

11.00

Śp. Anastazja,, Franciszek i Katarzyna
Rymarczyk
SOLINA
Śp. Rodzice Pelagia i Józef Podkaliccy

Niedziela 22 kwietnia

9.45

Za Parafian
Śp. Zofia, Jerzy, Wiesława Daszkiewicz
Śp. Bolesław Derewońko

ORELEC
Śp. Janina i Franciszek Mazgaj
1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Leona z okazji imienin
2. Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski
dla Zuzi w 2 urodziny

Gdy byłem młody i czytałem Ewangelię,
jedna prawda przykuwała moją uwagę.
Nie znalazłem w Niej ani jednej obietnicy łatwego życia.
I właśnie dlatego jest dla mnie wiarygodna. Św. Jan Paweł II

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkanocna 15.04.2018
1. Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Tydzień Biblijny. Zachęcam do wzięcia z
koszyka i rodzinnej lektury wybranych tekstów z Listu do Rzymian – nawiązują
one do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00.
3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów a o godz. 11.00 spotkanie dla
scholi.
4. W sobotę modlitwa przez wstawiennictwo św. Rity i św. Wincentego.
5. W najbliższym czasie w naszej z parafii będą wyjazdy:
*26 maja pielgrzymka do Sandomierza dla dzieci pierwszokomunijnych i rocznicowych z rodzinami, koszt 90 zł, szczegóły w zakrystii – termin zgłoszeń do 20
maja;
*8-9 czerwca wyjazd do Ołtarzewa na Konkurs Apostoła połączony ze zwiedzaniem Sandomierza i Warszawy, koszt 120 zł, szczegółowe informacje w zakrystii –
termin zgłoszeń do niedzieli 3 czerwca.
W tym roku Uroczystość I Komunii św. będzie 20 maja o godz. 12.30 a Rocznica I
Komunii św. 27 maja także o godz. 12.30.
6. Zbliża się lato, a więc i upalne dni, mimo to proszę byśmy sami a zwłaszcza
nasi goście – turyści i wczasowicze pamiętali o godnym stroju w czasie Mszy
św. i nabożeństw.
Bóbrka
*Dziękuję dwóm osobom za ofiarę 150 zł złożoną bezimiennie na nowe tabernakulum.
*Zbiórka ofiar dla Pana Organisty z przyczyn obiektywnych będzie za tydzień.
*Chciałbym przypomnieć, że nasza troska o porządek i wystrój kościoła polega na
składaniu w ciągu roku ofiary 100 zł od rodziny i 50 zł o osób samotnych. Bardzo
proszę o składanie takiej kwoty jednorazowo lub w ratach.
Orelec
* Zapraszamy do sprzątania terenu wokół świątyni we wtorek na godz. 16.00.
Solina
*Trwają prace remontowo-budowlane w kościele. Planujemy je zakończyć w
sobotę dlatego prosimy mieszkańców o pomoc w gruntownym posprzątaniu
kościoła i przybycie w sobotę na godz. 15.00. Jednocześnie dziękuję wszystkim,
którzy w rożny sposób pomagali w ubiegłym tygodniu w tych pracach.
Życzymy wszystkim, by nie zabrakło nam odwagi do codziennego
życia Eucharystią, abyśmy nie osłabli na drogach wiary.

U OKULISTY

- Jaką literę teraz pokazuję ?
- A gdzie pan jest?

