KTO ODRZUCA KOŚCIÓŁ ODRZUCA CHRYSTUSA

Matka Boża objawiła się fanatycznemu protestantowi Brunonowi Cornacchioli, który – tak jak św. Paweł – przed swoim
nawróceniem z wielką gorliwością prześladował wyznawców
Chrystusa. Maryja objawiła się w Tre Fontane, czyli w pobliżu
miejsca męczeństwa św. Pawła Apostoła, który został ścięty na
rozkaz cesarza Nerona w 67 r. To nie jest przypadek, że Matka
Boża wybrała właśnie to miejsce, aby przekazać swoje orędzie
protestantowi, który nienawidził Kościoła i papieża. Maryja Niepokalana w pierwszych swoich słowach skierowanych do Cornacchioli powiedziała: „Prześladujesz mnie, ale jest już najwyższy czas, abyś z tym skończył. Wracaj
do świętej wspólnoty Kościoła katolickiego”. Matka Boża w dalszych słowach
uświadomiła mu, że nie można wierzyć w Chrystusa i równocześnie walczyć z Kościołem, gdyż Kościół jest świętą owczarnią Chrystusa. Kościół to Chrystus, który
powołuje do wspólnoty ze sobą wszystkich bez wyjątku grzeszników, gdyż pragnie
ich uwalniać od grzechów i czynić świętymi – czyli dojrzałymi do nieba. Kto walczy z Kościołem, ten walczy z Chrystusem, kto odrzuca Kościół – odrzuca Chrystusa. Matka Boża uprzedziła Brunona, że Kościół doświadczy wielkiego prześladowania, że niektórzy porzucą kapłaństwo, że będą skandale, zdrady, a on sam
znajdzie niezrozumienie. Najbardziej bolesne ataki na Kościół pochodzą od tych,
którzy trwają w grzechu, chociaż sami uważają się za członków Kościoła. W swoim życiu nie kierują się nauką Chrystusa, ale własnymi egoistycznymi upodobaniami. Gorszącym przykładem swojego życia i głoszeniem błędnej nauki wielu prostych ludzi wprowadzają na drogę prowadzącą do zguby wiecznej. To są najwięksi
prześladowcy Kościoła. W świętej owczarni Kościoła są jak drapieżne wilki w owczych skórach. Matka Boża odesłała Brunona do kapłana, aby go prowadził na drogach wiary. Uświadomiła mu, jak wielkim darem jest sakrament kapłaństwa, dzięki
któremu w sakramentach – a szczególnie w sakramencie pokuty i w Eucharystii –
można najpełniej spotykać się z Chrystusem, który przebacza wszystkie grzechy i
dzieli się z nami swoim zmartwychwstałym życiem. Matka Boża uświadomiła także Cornacchioli, który planował zabić papieża, że nie ma prawdziwego Kościoła
bez jedności z papieżem. Dlatego wezwała go, aby ukochał papieża, gdyż każdy
biskup Rzymu z ustanowienia Chrystusa jest Jego widzialnym zastępcą na ziemi i
następcą św. Piotra, a przez to pasterzem całego Kościoła, zwierzchnikiem wszystkich biskupów. Dzięki tej szczególnej misji, którą Chrystus powierza każdemu papieżowi, otrzymuje on również dar nieomylności wtedy, gdy naucza w sprawach
wiary i moralności oraz definiuje objawione przez Boga prawdy wiary. „Gdzie jest
Piotr, tam jest Kościół” – uczył św. Ambroży.
ks. Mieczysław Piotrowski
TChr
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
"Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy
rzekł do nich: "Z pewnością powiecie
Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał:
"Zaprawdę, powiadam wam: Żaden
prorok nie jest mile widziany w swojej
ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam:
Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym
kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie
został posłany, tylko do owej wdowy w
Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te
słowa wszyscy w synagodze unieśli się
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż
na urwisko góry, na której zbudowane
było ich miasto, aby Go strącić. On
jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
(Łk 4, 21-30)
Żyjemy w świecie, który jest
owładnięty manią doraźnej skuteczności, i taką mentalność wnosimy rów-

nież do Kościoła i do naszego przeżywania wiary. Bywa, że w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania świadectwa wierze, motywując to tym, że
to i tak nic by nie dało. Tymczasem
chrześcijańskie świadectwo ma uobecniać Chrystusa, niezależnie od tego,
czy zostanie On natychmiast przyjęty,
czy nie. Bóg przygotowywał proroka
Jeremiasza na przeciwności, a Jezus
przyszedł do Nazaretu świadom tego,
że żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie. Niech niedzielne
spotkanie z Chrystusem w Eucharystii
uwalnia nas od lęku przed przyznawaniem się do Niego, zwłaszcza wobec
przeciwności.
Ks.
Maciej
Zachara MIC, "Oremus"
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BÓBRKA
1. Śp. Michał Szałaj – od uczestników pogrzebu
2. Śp. Helena Zadorożna
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Tadeusz Skotnicki – od pracowników restauracji Szelców
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Marii Tokarczyk
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Kazimierz Paprocki, Tadeusz i Anna
Janocha – od Rodziny Tandyraków
Za Parafian
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Elżbieta Gatner – od Aliny z rodziną
1. Śp. Henryk
2. Śp. Michał Szałaj – od nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Bóbrce
Śp. Marian Kleszcz
ORELEC
Śp. Stanisław Mamrowicz – od koleżanek
z Poczty Uherce
Śp. Tadeusz Skotnicki – od uczestników
pogrzebu
Śp. Tadeusz Skotnicki – od Tadeusza
Owoca
O Boże błogosławieństwo i opiekę dla
Klaudii z okazji urodzin
SOLINA
Śp. Anna i Michał Kusz

Szkot spotyka kolegę trzymającego się za policzek:
- Co ci się stało?
- Byłem u dentysty i dałem sobie wyrwać dwa zęby.
- Jak to, wczoraj mówiłeś, że boli cię tylko jeden.
- Tak, ale dentysta nie miał wydać reszty...

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela IV zwykła 3.02.2019 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Agaty, w środę
wspomnienie świętych Pawła Miki i Towarzyszy.
2. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 16.00 w Bóbrce
półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.
3. W piątek o 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy.
4. W sobotę spotkanie dla ministrantów o 10.00, dla klas VI i VII o godz. 11.00 i
dla scholi o godz. 12.00.
5. 2 marca w Myczkowie Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczyna się kurs
przedmałżeński.
6. Drużyna ministrantów młodszych z naszej parafii zajęła I miejsce w turnieju na
poziomie dekanatu. Będą reprezentować dekanat na kolejnym etapie rozgrywek.
Gratulacje!
7. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Dziękujemy za każdą
ofiarę.
Bóbrka
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*W sobotę o godz. 12.00 spotkanie scholi.
Orelec
*W środę o 17.30 Nowenna do św. Józefa.
*W sobotę o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej spotkanie dla dzieci i młodzieży,
którzy chcą wziąć udział w I turze Konkursu Apostoła – test ze znajomości Ewangelii wg św. Łukasza a o godz. 14.00 próba scholi – zapraszamy z własnymi instrumentami.
Solina
*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie
kościoła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pana Zbigniewa Ulanowskiego.
Wszystkim życzymy zaufania w Bożą opatrzność i
otwarcia na Boże słowo.
wo.

Wszystkim życzymy zaufania w Bożą opatrzność i otwarcia na Boże sło-

„Piecza nad chorymi i cierpiącymi jest ściśle związana z życiem i misją
Kościoła. Kościół od początku wyznaje, że został powołany przez Chrystusa,
który nałożył nań obowiązek opieki nad biednymi, słabymi, bezbronnymi,
cierpiącymi i tymi, co płaczą. Oznacza to, że gdy walczycie o ulżenie
cierpieniom i staracie się je uleczyć, to również w ten sposób dajecie
świadectwo chrześcijańskiemu pojmowaniu cierpienia . Także w walce z
bólem może znaleźć swój wyraz przekonanie o celowości życia i śmierci, która
jest jedną z podstaw światopoglądu opartego na wierze chrześcijańskiej”.
św. Jan Paweł II (Homilia Los Angeles, 15.11.1987r.)

