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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 Z KIM JEZUS TOCZYŁ SPÓR                     
Ewangelie często odnoszą się do saduceuszów i faryzeuszów, 
gdyż Jezus ciągle się przeciwstawiał ich niewłaściwym po-
stawom. Saduceusze i faryzeusze tworzyli klasę, która rzą-
dziła Izraelem.  Saduceusze: Za czasów Chrystusa i ery no-
wotestamentowej saduceuszami byli arystokraci. Zazwyczaj 
byli bardzo zamożni, zajmowali wpływowe stanowiska, ka-
płańskie czy arcykapłana, stanowiąc także większość z 70 osobowej rady nazywa-
nej Sanhedrynem. Saduceusze przetrwali do r. 70 po Chr. Przez to, że ugrupowanie 
to było związane głównie z polityką i kapłaństwem, to gdy Rzym zniszczył Jerozo-
limę wraz ze świątynią w r. 70, to również saduceusze przestali istnieć.  Faryzeu-
sze: Składali się głównie z średnio zamożnej klasy biznesowej, przez co mieli duży 
kontakt z przeciętnymi ludźmi. W oczach zwykłych ludzi faryzeusze byli bardziej 
poważani aniżeli saduceusze. Pomimo, że stanowili mniejszość w Sanhedrynie i 
rzadziej też zajmowali się kapłaństwem, to jednak w związku z dużym poparciem 
ludu, wydawało się że mieli duży wpływ na decyzje które zapadały w Sanhedrynie. 
W religijności, przyjmowali spisane Słowo jako natchnione przez Boga. Zarówno 
faryzeusze jak i saduceusze otrzymali bardzo wiele napomnień od Jezusa. Prawdo-
podobnie najlepszą lekcję jaką wyciągniemy z postawy faryzeuszy i saduceuszy 
jest taka, by nie stać się jak oni. Inaczej aniżeli saduceusze, powinniśmy wierzyć 
we wszystko co mówi Biblia, również w cuda i życie wieczne. Inaczej aniżeli fary-
zeusze, nie powinniśmy traktować tradycji na równi z Pismem Świętym i nie mo-
żemy umniejszać naszej relacji z Bogiem  do jakiejś listy reguł i rytuałów, które 
wypełniamy.  

Rzucam to wszystko i jadę w Bieszczady  

Tak to jest 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Jezus przyszedł z uczniami swoimi 
do domu, a tłum znów się zbierał, tak że 
nawet posilić się nie mogli. Gdy to po-
słyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono bowiem: 
"Odszedł od zmysłów". A uczeni w Pi-
śmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówi-
li: "Ma Belzebuba i mocą władcy złych 
duchów wyrzuca złe duchy". Wtedy przy-
wołał ich do siebie i mówił im w przypo-
wieściach: "Jak może Szatan wyrzucać 
Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest we-
wnętrznie skłócone, takie królestwo nie 
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie 
jest skłócony, to taki dom nie będzie 
mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał 
przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to 
nie może się ostać, lecz koniec z nim. 
Nikt nie może wejść do domu mocarza i 
sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 
wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom 
jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, któ-
rych by się ludzie dopuścili, będą im od-
puszczone. Kto by jednak zbluźnił prze-
ciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzy-
ma odpuszczenia, lecz winien jest grze-
chu wiecznego". Mówili bowiem: "Ma 
ducha nieczystego". Tymczasem nade-
szła Jego Matka i bracia i stojąc na 
dworze, posłali po Niego, aby Go przy-
wołać. A tłum ludzi siedział wokół Nie-
go, gdy Mu powiedzieli: "Oto Twoja 
Matka i bracia na dworze szukają Cie-
bie". Odpowiedział im: "Któż jest moją 
matką i którzy są moimi braćmi?" I spo-

glądając na siedzących dokoła Niego, 
rzekł: "Oto moja matka i moi bracia. Bo 
kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, 
siostrą i matką".    ( Mk 3, 20-35)        
 Dobro zawsze jest twórcze i chce 
pomóc innym we wzrastaniu, 
w ubogacaniu serca i umysłu. Jezus sta-
je wobec oszczerców, wyjaśnia 
i przestrzega, ale ich nie uderza. Będą 
mieli jeszcze wiele okazji, by podejść 
do Niego, by porozmawiać. Jeśli stać 
ich na pokorę i szukanie prawdy, otwo-
rzą swe serca na działanie łaski nawró-
cenia i popełniony grzech zostanie im 
odpuszczony. Jeśli pozostaną w swym 
uporze, sięgną po jeszcze ostrzejsze 
narzędzia, łącznie z krzyżem, by znisz-
czyć Jezusa. Biedni, dopiero na sądzie 
przekonają się, że to nie Chrystus, lecz 
oni byli wykonawcami poleceń Belze-
buba, władcy złych duchów.                 
   Ks. Edward Staniek  
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 BÓBRKA 

Poniedziałek    11 czerwca  18.00 1. Śp. Marianna Frąc 

2. Śp. Helena Zadorożna  - od Rodziny 

Solon 
Wtorek            12 czerwca  18.00 Śp. Marianna Frąc 

Środa               13 czerwca 18.00 Śp. Marianna Frąc 

Czwartek         14 czerwca 18.00 1. Śp. Marianna Frąc 

2. Za Parafian 

Piątek              15 czerwca  18.00 1. Śp. Anna (1 rocznica śmierci) i Stani-

sław (4 rocznica śmierci) Orłowscy 

2. Śp. Helena Zadorożna – od Bronisła-

wy Dąbrowskiej z Berezki 

Sobota              16 czerwca   18.00 1. Śp.  Marianna Frąc 

2. O zdrowie dla Doroty 

Niedziela        17 czerwca   8.30 1. Śp. Anastazja i Antoni Kusz 

2. Śp. Władysław Kaliniewicz 

12.30 Śp. Marianna Frąc 

ORELEC 

Środa          13 czerwca 19.00 Śp. Antoni i Jan Iwaniccy 

Piątek          15 czerw-
ca 

19.00 Śp. Marianna Frąc  

Niedziela   17 czerwca 7.00 Śp. Piotr  

11.00 Śp. Karolina i Józef Nawroccy 

SOLINA  

Niedziela    17 czerwca 9.45 Śp. Jan Wilusz, Teofila i Franciszek          

Golonka 

Ogłoszenia Duszpasterskie X Niedziela zwykła  10.06.2018 r. 
1. W Liturgii w tym tygodniu wspomnienia:  

*w poniedziałek św. Barnaby,  
*we wtorek błogosławionych męczenników pallotyńskich Józefa Stanka SAC i 
Józefa Jankowskiego SAC,  
*w środę św. Antoniego, w czwartek błogosławionego Michała Kozala biskupa. 
2. W poniedziałek w czasie nabożeństwa czerwcowego będziemy modlić się za 
Ojczyznę. 
3. We wtorek 12 osób z naszej parafii przez posługę Bpa Stanisława Jamrozka 
w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku otrzyma w czasie 
Mszy św. o godz. 17.00 sakrament bierzmowania. Pamiętajmy w naszych mo-
dlitwach o wszystkich, którzy przyjmą ten kolejny sakrament dojrzałości chrze-
ścijańskiej. 
4. W czerwcu codziennie przed Najświętszym Sakramentem odmawiamy Lita-

nię 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. 

5. Zapraszamy na piątkowe adoracje w domowej kaplicy od godz. 20.00 do 
godz. 21.00. 
6. W sobotę spotkanie dla ministrantów o godz. 10.00 a dla scholi i kandydatów 
do bierzmowania o godz. 11.00. 
7. Prosimy zainteresowanych wyjazdem w Góry Świętokrzyskie o uregulowa-
nie pozostałych formalności do 17 czerwca. 
                                                   Bóbrka 

*Dziękuję wszystkim Panom, którzy bezinteresownie  poświęcili kilkanaście 

godzin swojego czasu na dokończenie układania kostki brukowej wokół       

kościoła. 

Orelec 

*Dziękuję Rodzinom za wykoszenie trawy. 

Solina 

*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowa-
nie kościoła na przyszłą niedzielę prosimy Rodzinę Pani Janiny Cioć. 
 

„Dałem Bogu wiele powodów by przestał mnie kochać.            
Jednak żaden z nich nie przekonał Go.”  

Niech ta mądrość ks. Łukasza Skołuda  towarzyszy nam                  
nieustanie i pomoże widzieć w Bogu kochającego Ojca 


