BOŻE COŚ POLSKĘ PRZEZ TAK LICZNE WIEKI…
Jednym z wydarzeń fundacyjnych dla Narodu polskiego był na pewno
Chrzest Polski w 966 roku przyjęty przez księcia Mieszka I. Fakt ten już na początku związał nasze dzieje z Jezusem i Kościołem katolickim węzłem najmocniejszym, bo duchowym, sakramentalnym. Od strony materialnej Polska wraz z
Chrztem wkroczyła na scenę życia politycznego zarówno Europy Zachodniej, jak i
Wschodniej. Św. Jan Paweł II mówił do Polaków: Wiemy przecież, że za przedziwnym zrządzeniem Bożej Opatrzności weszliśmy jako naród na arenę historii świata poprzez chrzest święty. Tak więc dzieje naszego Narodu – bogate i trudne dzieje
– narodziły się poprzez chrzest i w chrzcie narodził się nasz polski Naród
(Przemówienie do Polaków, Brazylia 10 VII 1980). Polska od przyjęcia chrztu zaprosiła Chrystusa do swego życia narodowego i odtąd sam Chrystus współtworzy
jej dzieje. Badacze zgodnie podkreślają, że rola Kościoła w kształtowaniu się państwa i Narodu polskiego była decydująca. To ludzie Kościoła w dużej mierze tworzyli i umacniali administrację, szkolnictwo, sądownictwo i liczne dziedziny życia
narodowego. Wystarczy wspomnieć wielkie wysiłki duchowieństwa polskiego w
XIII w. w krzewieniu i obronie języka polskiego. Arcybiskup Jakub Świnka, później Synod w Łęczycy zobowiązali duchownych do głoszenia kazań i wyjaśniania
modlitw w języku polskim. Ta rola Kościoła rozciągała się na kształtowanie i
umacnianie instytucji państwowych i ich wiązanie z chrześcijańską moralnością
oraz na wprowadzanie życia kulturalnego, moralnego i duchowego
Narodu polskiego na wyższy poziom.
Kościół był niekwestionowanym ojcem i wychowawcą narodu.
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w ponad tysiącletnim naszym
życiu narodowym to religia katolicka, to wiara w Boga przyczyniła
się zasadniczo do uratowania
od rozpadu i zagłady Narodu polskiego. Wystarczy wymienić takie
wydarzenia jak: rozbicie dzielnicowe, najazdy Mongołów, państwo Krzyżackie i
Grunwald, „potop” szwedzki i śluby Jana Kazimierza. Niezwykle ciężką dziejową
próbą narodowej tożsamości był okres rozbiorów Polski. Katolicyzm złączony z
polskością pozwolił przetrwać narodowi czasy zaborów, ocalając Polaków przed
wpływem prawosławnej Rosji i protestanckich Prus. Kolejną taką próbą był wiek
XX – II wojna światowa, a później komunizm. Straty duchowieństwa, są bardzo
znamienne dla okupacyjnej polityki. Tu uwidacznia się, gdzie wrogowie naszego
Narodu widzieli główną siłę naszego przetrwania. W tym samym kierunku swe
zabójcze ostrze skierował stalinizm i komunizm, których działania na polu religii i
wiary wszyscy znamy. Jeśli historia scala świadomość społeczną, to dramatyczne
wydarzenia w historii Polski robiły to w sposób szczególny. Droga wiary z Jezusem Chrystusem i Jego Matką była dla Polski wychowawczynią i nadzieją, a po
wielokroć jej skutecznym, jedynym ratunkiem.
dr Marcin Majewski
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: „Strzeżcie się uczonych w
Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w
powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł
do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta
uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do skarbony.
Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku
wrzuciła wszystko, co miała, całe swe
utrzymanie”.
(Mk 12,38-44)
Ewangeliczna uboga wdowa jest
dla nas znakiem, że nasze czasy potrzebują postawy solidarności. Otóż w
dzisiejszym świecie, chociaż mamy
wielki i wspaniały postęp w wielu
dziedzinach życia, to jednak nadal istnieje wielka potrzeba solidarności,
otwartości jeden na drugiego. Istnieje
wielka potrzeba tego, co etyka chrześcijańska nazywa współuczestnictwem. W dzisiejszym świecie jest tak
wiele ubóstwa, a nawet nędzy. W tym
samym świecie, w którym nieliczni

mają wielkie bogactwa, są nasi bracia,
którzy cierpią głód, pragnienie. Postawa ubogiej wdowy przypomina nam,
że jako chrześcijanie musimy tworzyć
w życiu społecznym przestrzeń dla
miłosierdzia, dla działalności dobroczynnej. Dlatego skromny i pokorny
dar ubogiej wdowy z Ewangelii jest
dla nas konkretną katechezą. Uboga
wdowa uczy nas, że liczy się dar serca, postawa pokory i w ten sposób
budowanie własnej wielkości w
oczach Bożych. Ona oddała Bogu
wszystko. Ta uboga kobieta jest wzorem dla każdego z nas. Jest wzorem
patrzenia na drugiego człowieka, potrzebującego naszej pomocy, naszej
„wyobraźni miłosierdzia”.
Ks. Mariusz Frukacz

BÓBRKA
1. Śp. Grzegorz Brzeziński
2. Śp. Stanisław Fac
3. Za zmarłych polecanych w listopadowych wypominkach

Poniedziałek 12 listopada

16.00

Wtorek

13 listopada

16.00

Środa

14 listopada

16.00

Czwartek

15 listopada

16.00

Piątek

16 listopada

16.00

Sobota

17 listopada

16.00

18 listopada

8.30

1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Melanii w dniu urodzin
2. Śp. Stanisław Fac

12.30

W intencji Ojczyzny

Niedziela

Środa
Piątek
Niedziela

Wtorek
Niedziela

14 listopada
16 listopada
18 listopada

17.30
17.30
7.00

1. Śp. Grzegorz Brzeziński
2. Śp. Stanisław Fac
1. Śp. Grzegorz Brzeziński
2. Śp. Stanisław Fac
1. Śp. Grzegorz Brzeziński
2. Śp. Stanisław Fac;
3. Śp. Anna Kusz (8 rocznica śmierci) i
Józef Kusz (19 rocznica śmierci)
1. Śp. Grzegorz Brzeziński
2. Śp. Stanisław Fac
1. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego dla Joanny i Justyny z okazji ur.
2. Śp. Grzegorz Brzeziński
3. Śp. Stanisław Fac

ORELEC
Śp. Stanisław Dobrowolski
Za zmarłych polecanych w wypomin
1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Adama Michalika w dniu urodzin – od
Dzieci
2. Śp. Grzegorz Brzeziński

11.00

Śp Stanisława Skotnicka

13 listopada

17.30

SOLINA
Za zmarłych polecanych w wypominkach
listopadowych

18 listopada

9.45

1. Śp. Anna Ulanowska – od sąsiadów Oli
Kusz z Lutczy
2. Śp. Józef Wołoszyn – 5 rocznica śmierci

Ogłoszenia Duszpasterskie XXXII Niedziela zwykła 11.11.2018 r.
1. W poniedziałek wspomnienie św. Jozafata biskupa i męczennika, we wtorek
świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Krystyna i Izaaka pierwszych polskich
męczenników a w sobotę św. Elżbiety Węgierskiej.
2. W piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w domowej
kaplicy od 20.00 do 21.00.
3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów o 11.00 spotkanie scholi.
4. W następną niedzielę zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.30 w intencji
Ojczyzny – dziękczynienie za odzyskanie niepodległości i prośba o szczęśliwą
przyszłość. Po Mszy świętej zapraszamy wszystkich na godz. 14.00 do szkoły na
uroczystą Akademię połączoną ze śpiewem patriotycznych pieśni.
5. Dzisiaj o godz. 15.00 w Bóbrce nabożeństwo różańcowe w intencji Ojczyzny.
Bóbrka
*Dziękuję wszystkim Paniom i Panom, którzy poświęcili swój wolny czas na
przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę, jednocześnie proszę chętnych o
pomoc w uporządkowaniu terenu wokół kościoła w poniedziałek od godz. 10.00.
*W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 krótkie spotkanie dla Żywego
Różańca.
Solina
*Dziękujemy za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. Na następną niedzielę prosimy Rodzinę Pani Iwony Rogala.
Módlmy się, aby historia Polski była żywa w naszych rodzinach
i by kształtowała umysły, serca i sumienia do pielęgnowania wartości
zawsze bliskich Polakom: Bóg – Honor – Ojczyzna!

„Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby
przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i
ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.”
św. Jan Paweł II

„NIE KOŚCIÓŁ MA SIĘ
DOSTOSOWAĆ DO ŚWIATA,
LECZ ŚWIAT DO EWANGELII”
Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński

