TRÓJCA
ŚWIĘTA
Pismo Święte w wielu miejscach daje
nam potwierdzenie dogmatu o Trójcy Świętej,
sam temat „Trójcy w Piśmie Świętym” jest
niezwykle interesujący i bogaty. Skrótowo
można wskazać na kilka podstawowych fragmentów mówiących o tej Tajemnicy. Pierwszym jest oczywiście nakaz misyjny Pana Jezusa (Mt 28, 19), w którym Zbawiciel podaje
trynitarną formułę chrztu. Dokładna analiza
greckiego tekstu pokazuje, że Chrystus jednoznacznie miał na myśli trzy osoby będące jednością. Warto zauważyć, że już w scenie
Zwiastowania NMP możemy dostrzec aluzje
trynitarne (Łk 1, 35). Mianowicie w słowach
archanioła: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i
moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też
Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” pojawiają się wszystkie Osoby Boskie. Innym ważnym fragmentem,
gdzie pojawia się cała Trójca Święta jest opis chrztu Chrystusa w Jordanie (Łk 3,
21-22). Jednakże istnienie Trójcy nie potwierdzają tylko Ewangelię, lecz możemy
także znaleźć wiele ważnych świadectw wśród apostołów, jak choćby słynne pozdrowienie św. Pawła: „Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności
w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” (2 Kor 13, 14). Wreszcie jest
słynny fragment 1 J 5, 7 zwany „Comma Johanneum”, co do którego jednak trwają
ciągłe badania. To są tylko fragmenty mówiące wyraźnie o Trójcy, poza tym mamy sporo fragmentów dotyczących osobno każdej z Osób Boskich. Dla zdefiniowania tego dogmatu ważne są dwa sobory, w Nicei (325 r.) i w Konstantynopolu
(381 r.). Sobór w Nicei stworzył silną podstawę dla ogłoszenia dogmatu, poprzez
uznanie współistotności Ojca i Syna.

-

Mój wujek jest prałatem i mówią do niego: przewielebny.
A mój jest biskupem i zwracają się do niego: ekscelencjo.
A mój kuzyn - waży 140 kg i każdy kto go zobaczy, mówi:
O mój Boże!
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jedenastu uczniów udało się do
Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi
słowami: "Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co
wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata".
(Mt 28, 16-20)
Różne są podejścia człowieka do
Boga. Dla jednych jest On hipotezą tłumaczącą wiele trudnych do wyjaśnienia
zjawisk w życiu ludzkim i we wszechświecie. Dla innych Bóg to odległa rzeczywistość, która nie ma większego
wpływu na nasze życie. Dla sporej liczby ludzi Bóg to odległa, trudno dostrzegalna rzeczywistość, nie mająca żadnego
wpływu na nasze losy. Wierzą, że On
istnieje, ale nic poza tym. Znacznie bardziej interesuje ich mieszkający za ścianą sąsiad, niż Bóg i Jego Tajemnica.
Jeszcze dla innych Bóg to słońce. Żyją
w jego blasku. Znają wartość światła
i ciepła. Wprawdzie mogą przeżywać
długie noce, ale świadomość doczekania
się dni pogodnych pomaga im
w przetrwaniu burz i niepogody. Takie
podejście do Boga czyni wiarę żywą,
daje człowiekowi moc i światło. Ciągle
jednak jest to Bóg na niebie, a człowiek
na ziemi. On działa z nieba, jak promie-

nie słońca, a człowiek żyje na ziemi
ciesząc się tymi promieniami. Przełomowym momentem w rozwoju wiary
jest odkrycie Boga we współpracy. On
jest blisko, ramię przy ramieniu, by
z nami pracować. To odkrycie dokonuje
się z reguły wówczas, gdy człowiek
staje przed zadaniem przerastającym
jego możliwości. Zadanie musi być
podjęte, a skoro po ludzku sądząc jest to
niemożliwe, trzeba je podjąć wierząc,
że Bóg pomoże. Razem z Nim można
zadanie wykonać. To jest mniej więcej
tak, jakby człowiek miał przenieść długą i ciężką belkę. Sam jej nie uniesie
i prosi, by Bóg ujął belkę z drugiego
końca. Wierząc, podnosi belkę i mimo
że nie widzi Boga, to doskonale czuje,
że On razem z nim niesie ten ciężar.
ks. Edward Staniek
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Poniedziałek

1. Śp. Stanisław Michałek
2. Śp. Stanisław Węgrzyn
3. Helena Zadorożna - od brata Stanisława z
Rodziną
1. Śp. Stanisław Węgrzyn
2. Śp. Stefania i Władysław Ryłów
1. Śp. Stanisław Michałek
2. Śp. Piotr, Bronisław, Jadwiga
Śp. Anna Orłowska – 1 rocznica śmierci
Śp. Zofia Podkalicka – od Koleżanek córki
Małgorzaty
Śp. Helena Zadorożna – od Żywego Różańca
z Bóbrki
1. Śp. Józef Bucior
2. Za Parafian
Śp. Zmarli z Rodzin Ulan i Mielniczek
Śp. Józef Bucior

11.00

ORELEC
1. Śp. Stanisław Węgrzyn
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Anieli Dobrowolskiej z okazji imienin
O Boże błogosławieństwo dla wnuków od
Babci Danusi
Śp. Celina
Śp. Józef Bucior (gregorianka)
1. Śp. Edward Dyl
2. Śp. Bronisław Dobrowolski
Śp. Rozalia Lipka
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i Krwi Chrystusa
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SOLINA
Śp. Stanisław Michałek
Za Parafian

Niedziela

9.45

Zmarli cierpiący w czyśćcu

Środa

Czwartek
31 maja
Ur. Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa
Piątek
Niedziela

1 czerwca
3 czerwca

3 czerwca

7.00
10.30
19.00
7.00

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Najświętszej Trójcy 27.05.2018
1. We wtorek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania – początek Msza św. o
18.00.
2. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Procesje Eucharystyczne po Mszach św.
o godz. 10.30 w Orelcu i 12.00 w Bóbrce.
3. W piątek po Bożym Ciele decyzją ks. abpa Adama Szala nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
4. W czasie oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna w Bóbrce po Mszy św. a
w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30.
W tym tygodniu przypadają:
I piątek: od 9.00 odwiedziny chorych, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30, w Orelcu 19.00, następnie Msza św.;
I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a po nim Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca; po Mszy św. procesja wokół kościoła ze śpiewem
Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
5. Za tydzień w naszej parafii będą gościć klerycy z WSD w Ołtarzewie. Po
Mszach św. będą zbierać ofiary.
6. W czerwcu codziennie przed Najświętszym Sakramentem będziemy odmawiać
Litanię do najświętszego Serca Pana Jezusa w dni powszednie po Mszy św. a w
niedziele po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.
7. Zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00.
8. Przypominamy o wakacjach w Świętej Katarzynie połączonych ze zwiedzaniem
ziemi kieleckiej w dniach 16-21 lipca. Koszt 600 zł. Termin zgłoszeń do 17 czerwca. Do tej pory zapisało się 9 osób a potrzebujemy 18 żeby zmieścić się w wyznaczonej cenie. Szczegółowe informacje można uzyskać w zakrystii lub u ks.

Mariana
ZAPOWIEDZI-Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Michał Roztocki z parafii Uherce Mineralne i Joanna Godzisława Czerwińska z naszej
parafii. Zapowiedź II. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Bóbrka
*Za ofiarę na tabernakulum dziękujemy: rodzicom dzieci pierwszokomunijnych,
którzy złożyli 700 zł oraz bezimiennie rodzinie za ofiarę 150 zł.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie
kościoła na przyszłą niedzielę prosimy Rodzinę Pani Bogusławy Mysiów.
„Jesteśmy dziećmi Bożymi. Skoro wspólnie cierpimy z Chrystusem,
to po to, by wspólnie mieć udział w chwale”.
Jesteśmy zaproszeni by mówić o tym całemu światu.

