PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU W OKRESIE
WIELKANOCNYM PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ
*Jak ważne jest przyjmowanie Komunii Świętej świadczą słowa
Jezusa: „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,58).
Trzecie przykazanie kościelne ukazuje program absolutnego minimum bycia katolikiem, który co najmniej raz w roku jednoczy się
z Chrystusem Eucharystycznym. Duchowość minimalistyczna to
„najniższy szczebel” życia duchowego, wymaganie chroniące
przed całkowitym zerwaniem więzi z Bogiem. To swego rodzaju
linia demarkacyjna między byciem katolikiem a „wyłączeniem
się” ze wspólnoty wiernych przez świadome zerwanie jedności z Chrystusem
i Kościołem. „Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia w niedziele
i święta w Boskiej liturgii i do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz
w roku, jeśli to jest możliwe w Okresie Wielkanocnym, po przygotowaniu się
przez sakrament pojednania” (KKK 1389). Jeśli katolik bierze czynny udział
w sakramentalnym życiu Kościoła i często przystępuje do Komunii św., to omawiane przykazanie daje mu przestrzeń do miłości i stanowi punkt wyjścia w drodze
do świętości. Ewentualna jedna w roku Komunia Święta ma być przyjęta
w okresie wielkanocnym. W liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego okres wielkanocny rozpoczyna się w Wigilię Paschalną rozpoczynającą obchody Zmartwychwstania Pańskiego. Okres komunii wielkanocnej kończy się w Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej. Możliwe jest wypełnienie przykazania w innym okresie liturgicznym zgodnie z orzeczeniem zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego
(kan.920), że dla słusznej przyczyny nakaz ten wypełnia się w innym czasie
w ciągu roku. Praktyka Komunii św. wielkanocnej odwołuje się do Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z uczniami z okazji święta Paschy, kiedy to ustanowił On sakrament Eucharystii. Wskazuje na ścisły związek Wielkanocy i Eucharystii, które
uobecniają śmierć i zmartwychwstanie Jezusa oraz stanowią centrum życia
liturgicznego i sakramentalnego Kościoła. Wielkanoc jest najważniejszą uroczystością roku liturgicznego, a Eucharystia najważniejszym sakramentem źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego
Trzecie
przykazanie
kościelne określa minimum w przyjmowaniu Ciała i Krwi Pańskiej w związku
ze świętami wielkanocnymi, które są źródłem i centrum liturgii chrześcijańskiej” (KKK 2042). „Każdy wierny po przyjęciu Najświętszej Eucharystii po
raz pierwszy ma obowiązek przyjmować ją przynajmniej raz w roku” (KPK
kan. 920 § 1).
opr. Marzena Sadowska
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: "Nauczycielu,
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co
Cię poprosimy". On ich zapytał: "Co
chcecie, żebym wam uczynił?" Rzekli
Mu: "Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po
lewej Twej stronie". Jezus im odparł:
"Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie
pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony?"
Odpowiedzieli
Mu:
"Możemy". Lecz Jezus rzekł do nich:
"Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie
pić będziecie; i chrzest, który Ja mam
przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej
stronie prawej lub lewej, ale dostanie się
ono tym, dla których zostało przygotowane". Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i
Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i
rzekł do nich: "Wiecie, że ci, którzy
uchodzą za władców narodów, uciskają
je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz
kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami,
niech będzie niewolnikiem wszystkich.
Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby
mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje
życie jako okup za wielu". (Mk 10, 35-45)
W Kościele Chrystusowym nie ma
miejsca na nędzne współzawodnictwo

pychy ani na chytre dążenie do osobistych celów, ani na zarozumiałość powodzenia, chwały, wywyższenia nad
innych. Kto pozwala się opanować takim nieuporządkowanym pragnieniom,
postępuje nie jak chrześcijanin, lecz jak
poganin. Jeśli może być wałka między
chrześcijanami, to tylko o zajęcie miejsca wymagającego większej służby,
lecz i to bez zarozumiałości. Nie wolno
wynosić się nad innych, lecz trzeba raczej znikać. Jezus daje tego przykład,
On, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie
na okup za wielu”. Zatem służyć niosąc
krzyż za siebie i za innych, cierpieć, by
odpokutować winy własne i drugich,
ofiarować się z Jezusem za wszystkich.
„Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie
i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy
w stosownej chwili” O. Gabriel (OCD)
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BÓBRKA
1. Śp. Zofia Podkalicka;
2. Śp. Bożena Bernacka
3. Śp. Jan, Stefania, Antoni, Maria, Władysław Ryłów, Katarzyna i Antoni Kusz
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Śp. Bożena Bernacka
3. Za Parafian
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Śp. Bożena Bernacka
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Śp. Bożena Bernacka
3. Dziękczynna za zdrowie wnuka, córki i
Mamy w 90-te urodziny
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Śp. Bożena Bernacka
1. Śp. Zofia Podkalicka
2. Śp. Stanisław Kliś
3. O Boże błogosławieństwo dla
pielgrzymów do Czarnej i ich rodzin
1. Śp. Zofia Podkalicka;
2. Śp. Tadeusz i Anna Janocha
1. Śp. Bożena Bernacka
2. Dziękczynna w rocznicę ślubu Doroty i
Andrzeja
ORELEC
1. Śp. Stanisław Podgórski
2. O Boże błogosławieństwo dla Róży Anieli
Podgórskiej
1. O Boże błogosławieństwo dla Patrycji
Chlebickiej w 18 -te urodziny
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Marcina i rodziny Królów
Śp. Henryk i Stanisław
Dziękczynna z prośbą o Boże łaski i zdrowie
dla Róży Weroniki Dobrowolskiej
SOLINA
Śp. Anna Ulanowska – od wnuczka Tomka i
wnuczki Ali z rodziną
Śp. Anna Ulanowska – od wnuczki Ani z
mężem i dziećmi

Ogłoszenia Duszpasterskie XXIX Niedziela zwykła 21.10.2018 r.
1. Dzisiaj rozpoczyna się tydzień misyjny. Modlimy się za misje na wszystkich
kontynentach.
2. W tym tygodniu w liturgii: w poniedziałek wspomnienie św. Jana Pawła II, w
środę wspomnienie bł. Jana Balickiego a w sobotę święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Ap.
3. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych.
4. We wtorek na Mszę świętą w Bóbrce zapraszamy członków Rady Parafialnej. Po
Mszy św. spotkanie z ks. prowincjałem Waldemarem Pawlikiem SAC.
4. Na stoliku znajdują się kartki do wypisywania imion zmarłych, za których będziemy modlić się w listopadzie. Proszę zaznaczyć, w którym kościele mają być
wspominani nasi zmarli.
5. W piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w naszej domowej
kaplicy – od godz. 20.00 do 21.00.
6. W sobotę o 10.00 zbiórka ministrantów a o 11.00 próba scholi.
ZAPOWIEDZI: Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Emil
Mach zamieszkały w naszej parafii i Agnieszka Anna Pitek z parafii św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Rabce Zdroju. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi
osobami, proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Bóbrka
*W niedziele Różaniec w Bóbrce o godz. 15.00 (bez Mszy św.).
Orelec
*Nabożeństwo różańcowe w środy i w piątki o godz. 17.30 a potem Msza św.
*Za tydzień po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla członkiń Żywego Różańca.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy
Rodzinę Pani Beaty Pasławskiej.
„Pan Jezus nie zostawia nas samych, dlatego „przybliżmy się z
ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia
i znaleźli pomoc w stosownej chwili”.

„MIŁOŚCI BEZ KRZYŻA
NIE ZNAJDZIECIE
A KRZYŻA BEZ MIŁOŚCI
NIE UNIESIECIE”

św. Jan Paweł II

