JAK
PRZYJMOWAĆ
KOMUNIĘ
ŚWIĘTĄ
Podczas Soboru Watykańskiego II pewna grupa jego uczestników
wystąpiła z postulatem, aby umożliwić przystępowanie do Komunii
podczas każdej Mszy św., w jakiej się uczestniczy, ale nie został on
wzięty pod uwagę przez komisję liturgiczną. Chciano bowiem uniknąć
przekształcenia Komunii w gest wyłącznie dewocyjny, przywiązywania
znaczenia bardziej do ilości niż do jakości oraz zaspokajania, co prawda pobożnego,
lecz często jedynie powierzchownego pragnienia. Zwracano też uwagę na to, że oprócz
niego liturgia powinna wzbudzać także pragnienie apostolatu i czynienia dzieł miłosierdzia.
Podczas czy poza celebracją eucharystyczną?
Racje te podjęte zostały w dokumencie Immensae caritatis z 1973 r., w którym
potwierdzony został antyczny zwyczaj funkcjonujący w Kościele, zgodnie z którym:
"zezwala się wiernym na przystępowanie do Stołu Pańskiego jedynie raz w ciągu
dnia: jest to norma, jaka nie może być przekraczana jedynie z powodu czystej pobożności". Dokument ten dopuszczał jednak pewne wyjątki od wspomnianej reguły, jak
na przykład w wypadku sakramentu małżeństwa, ślubów zakonnych, duszpasterskiej
wizyty biskupiej. Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., wychodząc naprzeciw licznym postulatom, ustalił, że można przyjąć Komunię św. po raz drugi tego samego dnia jedynie podczas Mszy św., w której się uczestniczy (Kan. 917). Poprzednie
przepisy w tej dziedzinie zostały więc uproszczone: obecnie można więc przystąpić w
tym samym dniu do Komunii św., ale tylko drugi raz i tylko w ramach Mszy św. Również Konstytucja Sacrosanctum concilium (n. 65) zaleca przyjmowanie Komunii św.
podczas Mszy św., wyjaśniając, że stanowi ona pełne uczestnictwo w ofierze Mszy
św., gdzie "wierni żywią się Ciałem Pana" pochodzącym z tej właśnie Ofiary, to znaczy hostiami konsekrowanymi podczas tej konkretnej Mszy św.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z
Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z
Jego uczniów brali posiłek nieczystymi,
to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając
się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść.
I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki
się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,
dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali
Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie:
"Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują
według tradycji starszych, lecz jedzą
nieczystymi rękami?" Odpowiedział im:
"Słusznie prorok Izajasz powiedział o
was, obłudnikach, jak jest napisane:
„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci
Mnie na próżno, ucząc zasad podanych
przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji".
Potem przywołał znowu tłum do siebie i
rzekł do niego: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić
go nieczystym; lecz to, co wychodzi z
człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to
zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka

nieczystym". (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
Jezus, znając ludzką słabość, nigdy nie stawia — jako warunku przynależności do Boga — wolności od jakiegokolwiek grzechu. Nie. On domaga się
odpowiedzialności za każdy czyn,
a więc i za grzech. Umywanie rąk jako
ucieczka od odpowiedzialności jest klęską człowieka. Grzech trzeba przynieść
do Boga, bowiem tylko On może nas
z niego usprawiedliwić. Jako chrześcijanie nie możemy w umywaniu rąk naśladować ani Piłata szukającego usprawiedliwienia przed ludźmi, ani Żydów
ostro zganionych przez Jezusa. Naszym
niedościgłym wzorem jest sam Zbawiciel umywający nie swoje ręce, lecz
nogi uczniów. On sam w Wieczerniku
dał nam przykład pełnej odpowiedzialności za drugiego człowieka i w formie
przykazania nowego wezwał nas, byśmy sobie wzajemnie nogi umywali.
Ks. Edward Staniek

BÓBRKA
Msza na początek roku szkolnego
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Irena Śnieżek
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
Śp. Krystyna i Wacław Kulesza
1. Śp. Irena Śnieżek;
2. Śp. Krystyna i Wacław Kulesza;
3. Śp. Helena Zadorożna – od córki Jadwigi i
Rodzin Pypeć i Zadorożnych

Poniedziałek 3 września

8.15
18.00

Wtorek

4 września

18.00

Środa
Czwartek

5 września
6 września

18.00
18.00

Piątek
Sobota

7 września
8 września

18.00
18.00

9 września

8.30

1. Śp. Zmarli z rodzin Różak, Bogacz,
Kaliniewicz i Zbyrak;
2. Za Parafian

12.30

Śp. Stanisław Kołtun

19.00
19.00
7.00
11.00

ORELEC
Śp. Irena Śnieżek
Śp. Irena Śnieżek
Śp. Tadeusz Dobrowolski
Śp. Irena Śnieżek

Niedziela

Środa
Piątek
Niedziela

5 września
7 września
9 września

SOLINA
Niedziela

9 września

9.45

Śp. Krystyna i Wacław Kulesza

Zwracam się również do naszych polskich rodzin - do was, ojcowie i
matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości
swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie
waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami
wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie
czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym.
Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych,
jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy
będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym
chrześcijańskiego powołania."Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą" (Mt 5,8)
Św. Jan Paweł II , Sandomierz 1999 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie XXII Niedziela zwykła 2.09.2018 r.
1. W poniedziałek początek nowego roku szkolnego. Msza św. o godz. 8.15.
Prosimy by uczniowie w tym tygodniu skorzystali z sakramentu spowiedzi.
2. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o
powołania oraz możliwość spowiedzi;
I piątek: od 9.00 odwiedziny chorych, adoracja Najświętszego Sakramentu i
możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.00 i o godz. 18.00 Msza św., w Orelcu
o godz. 19.00 spowiedź i o 19.30 Msza św.
3. W sobotę na spotkanie o godz. 17.20 a następnie na Mszę św. zapraszamy
Rodziców i uczniów klas 6, 7, 8 i III gimnazjum oraz ministrantów i scholii.
4. W sobotę święto Narodzenia NMP - na zakończenie Mszy św. będzie poświęcone ziarno do siewu.
5. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele remontowo-inwestycyjne. Dziękuję za
każdą ofiarę.
6. Dzisiaj w związku z uroczystym jubileuszem 70-lecia OSP w Bóbrce Msza św.
będzie odprawiona o godz. 14.00 a nie o 12.30.
7. Z całego serca dziękujemy naszym Strażakom za ofiarną służbę według idei:

„Bogu na chwałę , ludziom na ratunek”.
Życzymy Bożej opieki w tej trudnej i tak bardzo potrzebnej misji.
Tych, którzy odeszli na wieczną wartę niech Bóg obdarzy radością nieba.
8. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
Bóbrka:
*W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Orelec:
*W środę Nowenna do św. Józefa.
* O wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza prosimy rodziny: p. Radosława Gałązki, Franciszka Owoca, Wacława Dobrowolskiego i Danuty Koza.
Solina:
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy
Rodzinę Pani Krystyny Sypuła.
Intencje różańcowe na wrzesień: *Aby młodzież na kontynencie afrykańskim
miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
*Aby katecheci byli w swoim życiu świadkami wiary, którą głoszą.
Niech słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii
będą dla nas zachętą do troski o czystość serca

