JESTEM DZIECKIEM BOGA
Celem przyjęcia chrztu jest udział w życiu samego Boga. Dokonuje się to przez polanie lub zanurzenie człowieka w wodzie, z równoczesnym wypowiadaniem słów: „ja ciebie chrzczę /to znaczy zanurzam/ w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. W tym momencie serce
człowieka zostaje nie tylko oczyszczone z wszelkiego grzechu, ale i
wypełnione życiem Bożym. Innymi słowy, człowiek staje się święty.
Ta świętość decyduje o naszym pokrewieństwie z Bogiem, stajemy się Jego dziećmi. Jako dzieci Boże, razem z życiem nadprzyrodzonym otrzymujemy na chrzcie
świętym pewne prawa, które wyróżniają nas spośród milionów ludzi nieochrzczonych. Te właśnie prawa odsłaniają nam rąbek tajemnicy owego życia, jakie Bóg w
nas zapoczątkował. Pierwszym z nich jest prawo mówienia Bogu — „Ojcze”.
Przez chrzest zmienia się stosunek Boga do nas. Uznaje On nas za swoje dzieci.
Objawia nam siebie jako Ojca, i to zawsze dobrego Ojca, nawet wówczas, gdy my
jako dzieci okażemy się tego niegodni. Od chrztu modlitwa ma charakter rozmowy
rodzinnej. Prośby zanoszone do nieba nie mają nic z oficjalnych podań czekających
na łaskawe załatwienie, lecz są bezpośrednim spotkaniem dziecka z Ojcem, które
ma przystęp do swego Taty w każdym momencie dnia i nocy. W tym duchu należy
odczytać modlitwę „Ojcze nasz”, najpiękniejszy wzór rozmowy Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem.
Ochrzczony otrzymuje również prawo spożywania
pokarmu nieśmiertelności. Życie Boże zapoczątkowane w człowieku na chrzcie ma
się rozwijać i osiągać pełnię dojrzałości. Do tego jest potrzebny Boski pokarm
ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w Wieczerniku. Komunię świętą ma prawo
przyjąć każdy, kto jest ochrzczony i nie stracił łaski uświęcającej. Trzecim prawem
jest prawo do wsparcia ze strony wspólnoty kościelnej, która przyjmuje członka w
swoje szeregi. Chrześcijanin należy do parafii, w której przyjął chrzest, i ta parafia
odpowiedzialna jest za niego. On zaś ma wprawdzie wobec niej pewne obowiązki,
ale również ma swoje prawa. Ta wspólnota ma go wspierać w rozwoju życia religijnego, ona też, gdyby zabrakło mu środków koniecznych do życia, ma obowiązek
podzielić się z nim tym, co posiada. Chleb zatem, którym dysponuje parafia, jest
darem Ojca, udzielonym w odpowiedzi na ich modlitwę, i należy do wszystkich.
Czwarte prawo dotyczy dziedziczenia dóbr, jakie posiada nasz Ojciec niebieski.
Każde dziecko ma prawo do udziału w dobrach swoich rodziców. Podobnie Bóg
obiecuje swoim dzieciom dziedziczenie wszystkich Jego dóbr. A ponieważ cały
świat jest Jego własnością, cały będzie i naszym dziedzictwem. Tu na ziemi mamy
już prawo mówić Bogu — „Ojcze”, mamy prawo uczestniczenia w przygotowanej
przez Niego Eucharystycznej Uczcie, i możemy liczyć na wsparcie duchowe i materialne ze strony Kościoła. Natomiast biorąc pod uwagę przyszłość, czekamy na
udział w szczęściu samego Boga.
ks. Edward Staniek
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy 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”.
Kiedy cały lud przystępował do chrztu,
Jezus także przyjął chrzest. A gdy się
modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej
niby gołębica, a z nieba odezwał się
głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie”.
(Łk

3,15-16.21-22)

Św. Łukasz, ukazuje drogę uniżenia i pokory, którą Syn Boży wybrał dobrowolnie, aby dochować wierności wobec planu Ojca, aby być posłusznym Jego woli miłości do człowieka we
wszystkim, aż do ofiary na krzyżu. Stając się już dorosłym, Jezus rozpoczyna
swoją działalność publiczną wchodząc
do rzeki Jordan, aby otrzymać od Jana
chrzest pokuty i nawrócenia. W ten sposób ma miejsce coś, co w naszych
oczach może się zdawać paradoksalne.
Czy Jezus potrzebuje pokuty i nawrócenia? Z pewnością nie. A jednak to Ten,
który jest bez grzechu, staje między
grzesznikami, żeby się ochrzcić, aby
dokonać tego gestu pokuty. Święty Boży
łączy się z tymi, którzy uznają siebie za
potrzebujących przebaczenia i proszą
Boga o dar nawrócenia, to znaczy łaskę
powrotu do Niego całym sercem, aby

należeć do Niego całkowicie. Jezus
chce stanąć po stronie grzeszników,
stając się z nimi solidarnym, wyrażając
bliskość Boga. Jezus ukazuje swoją solidarność z nami, z naszym wysiłkiem
nawrócenia, aby porzucić nasz egoizm,
oderwać się od naszych grzechów, żeby
nam powiedzieć, że jeśli przyjmiemy
Go w naszym życiu, On może nas podnieść i doprowadzić ku wyżynom Boga
Ojca. Ta solidarność Jezusa nie jest, że
tak powiem, jedynie wysiłkiem umysłu
i woli. Jezus naprawdę zanurzył się w
naszej ludzkiej kondycji, żył nią dogłębnie, z wyjątkiem grzechu i może zrozumieć jej słabość i kruchość. Dlatego
porusza Go współczucie, wybiera, by
„cierpieć wraz” z ludźmi, by stać się
wraz z nimi pokutującym. Dzieło Boga,
którego pragnie dokonać Jezus to Boża
misja leczenia zranionych i uzdrowienia
chorych, aby wziąć na siebie grzech
świata. Ojciec Święty Benedykt XVI

Poniedziałek 14 stycznia
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BÓBRKA
Śp. Helena Mędoń
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Środa

16 stycznia
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Czwartek

17 stycznia

16.00

1. Śp. Helena Mędoń
2. Śp. Michał Szałaj – od rodziny Tulejbicz
Śp. Helena Mędoń

Piątek

18 stycznia

16.00

Śp. Helena Mędoń

Sobota

19 stycznia

15.00

W intencji Babć i Dziadków

16.00

1. Śp. Helena Mędoń
2. Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita
i Andrzej Warchol

8.30

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla
Mieczysława Fedorowicza
Śp. Andrzej i Franciszek

Niedziela
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11.00

ORELEC
Za Parafian
Śp. Stanisław Mamrowicz – od Ireny z
mężem i córkami
Śp. Tadeusz Skotnicki – od Leona i Krystyny
Śp. Ludwika Sadowska

9.45

SOLINA
Śp. Helena Mędoń

Środa
Piątek

16 stycznia
18 stycznia

17.30
17.30

Niedziela

20 stycznia

7.00

Niedziela

20 stycznia

Gdy pójdziesz
przez wody
ja będę z
tobą.
I gdy przez
rzeki,
nie zatopią cię

Iz 43,2

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego 13.01.2019 r.
1. Jutro i we wtorek odwiedzimy rodziny z wizytą duszpasterską dlatego Msze św.
w te dni tylko w Bóbrce o 7.00 a od środy już o godzinie 16.00 w Bóbrce i o 17.30
w środy i piątki w Orelcu.
2. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów a o 11.00 spotkanie scholi.
4. W sobotę Msza św. o godz. 15.00 będzie odprawiona w intencji Babć i
Dziadków. Serdecznie zapraszamy.
5. W następną niedzielę będziemy dziękować Panu Bogu za dar św. Wincentego
Pallottiego.
6. Dzisiaj jest zbierana taca remontowa.
Bóbrka
*We wtorek kolęda w Bóbrce. Jeden ksiądz - od p. Łucji Węgrzyn, drugi od p.
Czyrkiewiczów 26a
Orelec
*Dzisiaj Koło Gospodyń Wiejskich w Orelcu zaprasza wszystkich mieszkańców na
Wieczór Kolęd – o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej. W programie występ dzieci i
młodzieży szkolnej, wspólne kolędowanie przy ciastku, kawie i herbacie.
*Kolęda w poniedziałek 14. 01 – godz. 15.30
Jeden ksiądz - „Wierchy”, dalej od P. Bogdana Jakiel do P. Marii Kołtun 36;
drugi ksiądz - od P. Sajnóg 75b do P. Kazimierza Owoca 63a;
trzeci ksiądz - od P. Michalika 65 do P. Leona Dobrowolskiego 44.
Solina
*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie
kościoła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pani Marii Kusz.
Obyśmy każdego dnia pragnęli wzrastać w łasce Chrztu świętego,
przez który staliśmy się synami i córkami Bożymi.

Obyśmy każdego dnia pragnęli wzrastać w łasce Chrztu świętego , przez który
staliśmy się synami i córkami Bożymi.

Każdy z was stał się Jego uczniem przez chrzest święty, który zobowiązuje
nas do rzetelnego przygotowania naszych umysłów, woli i serc. Dokonuje się to
przez katechizację, katechezę - naprzód w naszych rodzinach, z kolei w parafii i
w innych środowiskach. Poprzez katechezę poznajemy coraz gruntowniej
tajemnicę Chrystusa i odkrywamy, na czym polega nasze w niej uczestnictwo.
Katecheza nie jest tylko nabywaniem wiadomości religijnych; jest ona wprowadzaniem w uczestnictwo w tajemnicy Chrystusa. Tak więc, poznając Jego
poznając przez Niego również i Ojca: "Kto mnie zobaczył, zobaczył także i
Ojca" (J 14, 9) - stajemy się w Duchu Świętym uczestnikami nowego życia,
które Chrystus zaszczepił w każdym z nas już przez chrzest, a umacnia przez
bierzmowanie.
Św. Jan Paweł II, Częstochowa, 6 czerwca
1979 r.

