DAWAJCIE A BĘDZIE WAM DANE
( Łk 6,38)
Czujemy się niezręcznie, a czasem bezsilni, wobec ludzi żebrzących pod kościołami czy na ruchliwych ulicach przed wielkimi
supermarketami. Frustracja nasza jest tym większa, że wiemy, iż
jako chrześcijanie winniśmy praktykować miłosierdzie względem
bliźniego w potrzebie. Jednak, z drugiej strony słyszymy, jak wielu
ludzi podszywa się pod żebraków, chcąc wyłudzić od nas pieniądze na alkohol czy narkotyki. Jak wobec tego należy postąpić? Jedno jest pewne, powinniśmy pomagać innym w imię chrześcijańskiej praktyki jałmużny. Ideałem jest, aby była ona praktykowana, na co dzień, w kierunku wyeliminowania krzywdy i niesprawiedliwości, która
jest jeszcze na świecie, a przecież została pokonana na krzyżu przez zbawczy akt miłości Chrystusa. Jałmużna jest poniekąd wołaniem Boga do wyznawców Chrystusa, by
zmieniali świat na lepsze zgodnie z Jego planem zbawczym. Kościół od początku
uwrażliwiał chrześcijan na ten aspekt życia. Znamy wiele opowiadań z żywotów świętych, które pokazywały jałmużnę niemal, jako bramę do nieba. W świetle wspomnianych wątpliwości, złego doświadczenia i wezwania do świadczenia dobra bliźnim, warto zastanowić się nad zagadnieniem jałmużny: czym ona rzeczywiście jest, dlaczego
należy ją praktykować, w stosunku do kogo i w jaki sposób? Śledząc życie świętych,
którzy praktykowali jałmużnę, można powiedzieć: każdemu w potrzebie. Niektórzy
dawali ją również tym, którzy zdawałoby się na nią nie zasługiwali, ponieważ byli pijakami lub oszustami. Święci ci uważali, że liczy się otwarte i miłosierne serce, a Pan
Bóg i tak zrobi z jałmużną, co potrzeba. Trudno się z tym całkowicie zgodzić; święci
czasami bywali szaleni w swych pomysłach dla królestwa Bożego. Jednakże w naszej
decyzji, komu jej udzielić, winniśmy porozmawiać z proszącym orientując się, co do
jego intencji i czego tak naprawdę potrzebuje. Czasem nie wystarczy doraźna pomoc,
ale trzeba będzie pomoc w wyszukaniu pracy, noclegu, zapewnieniu korzystania ze
społecznych zasiłków, jeśli mam taką możliwość i chcę poświecić swój czas. Trzeba
być gotowym do pomocy bliźnim, nie czekając na interwencje państwa czy organizacji
społeczno-charytatywnych, ponieważ po tych dziełach miłosierdzia będziemy rozpoznani przez naszego Pana.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy Jan nauczał nad Jordanem,
pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”.
On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a
kto ma żywność, niech tak samo czyni”.
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć
chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co
mamy czynić?”. On im odpowiadał:
„Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile
wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im
odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc
lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie
jest on Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz
idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie
jestem godzien rozwiązać rzemyka u
sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło
w ręku dla oczyszczenia swego omłotu:
pszenicę zbierze do spichrza, a plewy
spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też
innych napomnień dawał ludowi i głosił
dobrą nowinę.
(Łk 3,10–18)
Pięknie zaczyna się ta dzisiejsza
scena ewangeliczna. Tłumy przychodzą do
Jana Chrzciciela i pytają: „Co mamy czynić?". Jest w tym pytaniu zawarta siła pragnień tych ludzi. To pytanie wyrosło pod
wpływem spotkania z człowiekiem jakim
był Jan Chrzciciel. Spotkanie z człowiekiem może rodzić bardzo ważne pytania.
Czy w moim życiu były takie spotkania z

ludźmi, po których stawiałem
sobie
ważne
pytania o sens
życia, o miłość
do Boga? A
może odczuwam, że to ja stałem się inspiratorem do postawienia sobie ważnych
pytań dla niejednego z moich rozmówców? Droga do Pana i odpowiedź na najważniejsze ludzkie czyny, przebiega
przez zwrócenie swojej uwagi na bliźniego i nie nadużywanie swojej władzy. To
co dokonujemy w drobnych gestach wobec bliźniego ma wielkie znaczenie. Znowu Pan Bóg potwierdza, że miłość do
Niego realizuje się poprzez konkretny
sprawiedliwy i miłosierny gest wobec
bliźniego. Czy potrafię się dzielić tym co
mam z potrzebującymi? Czy nie wykorzystuję swojej władzy i stanowiska do
wzbogacania siebie kosztem innych? Czy
jako ojciec, matka, kapłan, polityk itd. nie
używam „broni" swojej władzy, aby niszczyć i poniżać innych, którzy są słabsi i
zależni ode mnie? Dużo tych pytań. Jednak nie bójmy się stawiać ważnych pytań,
tylko niech za postawianymi pytaniami
idą konkretne czyny miłości i sprawiedliwości, które pomogą nam zbliżać się do
Boga, dobrze wpływać na drugiego człowieka i porządkować siebie.
ks. Leszek Skaliński SDS

Poniedziałek 17 grudnia
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Środa
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7.00
7.00

Niedziela

23 grudnia

8.30
12.30

BÓBRKA
Śp. Michał Szałaj – od Żywego Różańca z
Bóbrki
Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita i
Andrzej Warchol
Śp. Helena i Katarzyna Lipka
Za Parafian
Śp. Michał Szałaj – od znajomych pracowników z Soliny
Śp. Michał Szałaj – od uczniów i rodziców
ze Szkoły w Bóbrce
Za Parafian
ORELEC

Poniedziałek
Niedziela

17 grudnia
23 grudnia

17.00
7.00
11.00

Śp. Stanisław Mamrowicz – od od chrześniaka Bogdana z Kingą
1. Śp. Tadeusz Skotnicki – od siostry Janiny z mężem
2. Śp. Józef Jakiel (25 rocznica śmierci)
SOLINA

Poniedziałek 17 grudnia
Niedziela
23 grudnia

16.45
9.45

Śp. Mieczysław i Grzegorz Brendzowscy

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym, ale błędem jest styl życia,
który wyżej stawia dążenie do tego, by mieć, aniżeli być, i chce mieć więcej nie po
to, aby bardziej żyć, lecz by doznać w życiu jak najwięcej przyjemności. Dlatego
trzeba tworzyć takie style życia, w których szukanie prawdy, piękna i dobra oraz
wspólnota ludzi dążących do wspólnego rozwoju byłyby elementami decydującymi
o wyborze jakości konsumpcji, oszczędności i inwestycji. W tym kontekście nie
mogę ograniczyć się tylko do przypomnienia obowiązku miłosierdzia, czyli
obowiązku wspomagania z tego, co „zbywa”, a czasem nawet z tego, co „potrzebne”,
by dać ubogiemu to, co dla niego jest niezbędne. Mam na myśli fakt, że również
decyzja o takiej, a nie innej inwestycji, w danej dziedzinie produkcji, a nie w innej, jest zawsze wyborem moralnym i kulturowym. Przy zaistnieniu pewnych
warunków ekonomicznych i stabilności politycznej, absolutnie
niezbędnych, decyzja o zainwestowaniu, czyli o daniu jakiejś społeczności okazji do dowartościowania jej pracy, płynie również z postawy ludzkiej sympatii i zaufania
do Opatrzności, w czym ujawniają się ludzkie przymioty tego, kto decyduje”.
św. Jan Paweł II – Centesimus annus

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Adwentu 16.12.2018 r.
1. Dyrektor , Nauczyciele i Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. Józefa
Blizińskiego w Bóbrce serdecznie zapraszają na III Przegląd Jasełek
Przedszkolnych, który odbędzie się w dniu 16 grudnia 2018r. od godziny 12.00 w
Szkole Podstawowej w Bóbrce. W programie: występy 9 grup teatralnych ,
koncert kolęd i pastorałek , Bożonarodzeniowy Kiermasz ozdób i ciast
świątecznych.
Zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu w miłej, świątecznej atmosferze.
2. Jutro w naszej parafii będzie dzień spowiedzi adwentowej. Porządek:
Solina: spowiedź od 16.15 do 17.00, Msza św. o godz. 16.45;
Orelec: spowiedź od 16.00 do 17.00, Msza św. o godz. 17.00;
Bóbrka: spowiedź od 17.30 do 18.30, Msza św. o godz. 18.00.
3. Od wtorku do końca tygodnia Msze św. będą odprawiane tylko w Bóbrce o
godz. 7.00.
4. W piątek przedświąteczne odwiedziny chorych od godz. 9.00. Prosimy o
zgłaszanie osób, pragnących by jej odwiedzić spoza grona chorych odwiedzanych
w I piątki miesiąca.
5 Z powodu spowiedzi w Wołkowyi w piątek nie będzie adoracji Najświętszego
Sakramentu w domowej kaplicy.
6. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów a o godz. 11.00 spotkanie scholi.
7. W zakrystii są jeszcze do nabycia świece wigilijne.
8. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.30 rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus.
9. W niedzielę 23 grudnia, na godz. 16.00, serdecznie zapraszamy na spotkanie
opłatkowe w domu parafialnym scholę i ministrantów wraz z Rodzicami.
10. Dziękuję za ofiary złożone na energię elektryczną. W zakrystii są jeszcze
opłatki wigilijne.
Bóbrka
*Dziękuję za złożone ofiary za pracę Pana organisty.
Orelec
*Zakończony został kolejny etap prac przy zabytkowym kościele.
*Spowiedź w Uhercach w czwartek.
Solina
*Dziękujemy za uporządkowanie i ozdobienie kościoła. O przygotowanie kościoła
na święta Bożego Narodzenia Kościół prosimy Rodziny Państwa Pasztaleniec,
Wołoszyn, Borys i Rokosz.
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy
otwartych z ufnością na Boże miłosierdzie serc i umysłów.

