“Chrystus tak, Kościół nie",
To modne hasło powstałe w nurcie laicyzujacej
się Europy. Do niedawna wydawało się, że
dotyczy ono raczej Zachodu, jednak coraz
częściej taką postawę odnajdujemy i w
“katolickiej" Polsce.
Wielu współczesnych w naturalny sposób zwraca się
do Boga, nie akceptuje jednak instytucji Kościoła, neguje
sens jej istnienia i nie czuje z nim więzi. Kościół często prezentowany jest jako bezduszna instytucja, próbująca narzucić wolnemu człowiekowi swój system zakazów i nakazów,
a nawet mająca ambicje zawładnięcia życiem społecznym.
Przyznam, że sam - choć zawsze uważałem się za człowieka wierzącego - miałem
pewien kłopot z Kościołem, który jawił mi się jako dość sztywna i nieco bezduszna
struktura. Przełom nastąpił, gdy jako student przybyłem do Taize we Francji. Po
raz pierwszy zetknąłem się tam z wiarą żywo i bezpośrednio przeżywaną we
wspólnocie. Doświadczyłem czegoś niesamowitego. Miałem wrażenie, że Jezus,
którego znałem dotąd jako historyczną postać z kart Nowego Testamentu, zaczyna
być dla mnie kimś żywym i realnym. A kiedy w milczeniu medytowałem wraz z
innymi, odczuwałem w tym pozawerbalnym spotkaniu jakaś nową płaszczyznę,
którą da się określić tylko słowem “sacrum". Uświadomiłem sobie, że to właśnie
jest obraz Kościoła. Bo czymże jest Kościół, jak nie społecznością Jego uczniów,
w której sam jest obecny. Później przyszło odkrycie sakramentów. Wcześniej przystępowałem do nich w sposób rytualny, bo tak wypadało aby być w porządku. Teraz, kiedy przychodzi mi przyjmować Eucharystię, znów budzi się we mnie to poczucie niezwykłego Spotkania. Podobnie - wraz z Agnieszką - staramy się przeżywać nasze małżeństwo. Mamy wrażenie, że doświadczamy wciąż łaski miłości.
Kiedy schodzimy w głąb, czujemy, że doświadczamy takiej płaszczyzny, która
przekracza wszelki ludzki wymiar. Niezwykłość tego sakramentu polega właśnie
na tym, że nie jesteśmy już sami. Ktoś zdaje się nam nieustannie towarzyszyć. Jest
to tym ważniejsze w momentach zwątpienia czy zagubienia. Coraz bardziej jest dla
mnie jasne, że prywatna religijność, choćby najpiękniejsza, nie obroni się. Prędzej
czy później upadniemy, gdyż jesteśmy słabi. Do tego, aby trwać w rzeczywistości
Spotkania z Bogiem, niezbędna jest wspólnota. I taką wspólnotę, nazywaną Kościołem ofiarowuje nam sam Jezus. Jedyną wspólnotę, gdzie możemy doświadczyć
i świętować Jego paschalną obecność.
Marcin Przeciszewski „Posłaniec”
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Pewnego razu – gdy tłum cisnął
się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret –
zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali
sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która
należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł
i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał
mówić, rzekł do Szymona: "Wypłyń na
głębię i zarzućcie sieci na połów!" A
Szymon odpowiedział: "Mistrzu, całą
noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy.
Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci".
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie
mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się
rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy
w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie
łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: "Wyjdź ode
mnie, Panie, bo jestem człowiekiem
grzesznym". I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie
wprawił połów ryb, jakiego dokonali;
jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: "Nie
bój się, odtąd ludzi będziesz łowił". I
wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili
wszystko i poszli za Nim. ( Łk 5, 1-11)
Są sytuacje, w których Bóg pozwala człowiekowi doświadczyć czegoś ze swej wspaniałości i świętości.

Rozpoznajemy wówczas swoją małość i grzeszność i gotowi jesteśmy
w bojaźni zawołać wraz z Izajaszem:
Biada mi!, lub wraz z Piotrem:
Odejdź ode mnie, Panie!. Ale ta bojaźń jest jednocześnie pełna zachwytu. Wielkość Boga zdumiewa, ale
nie niszczy człowieka. Piotr wprawdzie zawołał odruchowo: Odejdź!,
ale jego serce z całą pewnością mówiło coś dokładnie przeciwnego.
Objawiając nam swoją świętość i
wspaniałość, Bóg chce nas pociągnąć ku sobie i uczynić swoimi
świadkami wobec ludzi.
Ks. Maciej Zachara MIC,
"Oremus" luty 2007, s. 20

BÓBRKA
1. Śp. Kazimierz Paprocki – od koleżanek i
kolegów syna Szczepana
2. O zdrowie, opiekę Matki Bożej z Lourdes dla chorych z Rodziny

Poniedziałek

11 lutego

16.00

Wtorek

12 lutego

16.00

Śp. Marian Kleszcz

Środa
Czwartek

13 lutego
14 lutego

16.00
16.00

Śp. Marian Kleszcz
Śp. Marian Kleszcz

Piątek
Sobota

15 lutego
16 lutego

16.00
16.00

Za Parafian
1. Śp. Marian Kleszcz
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Katarzyny w 70-te urodziny

Niedziela

17 lutego

8.30

Śp. Michał Szałaj – od Siostry z Mężem i
dziećmi
Śp. Agata

12.30

Środa

13 lutego

17.30

Piątek

15 lutego

17.30

Niedziela

17 lutego

7.00
11.00

Niedziela

17 lutego

9.45

ORELEC
Śp. Tadeusz Skotnicki – od brata Czesława
z rodziną
Śp. Tadeusz Skotnicki – od brata Czesława
z rodziną
Śp. Tadeusz Skotnicki – od brata Czesława
z rodziną
Śp. Tadeusz Fedorowicz
SOLINA
Śp. Kazimierz Paprocki – od uczestników
pogrzebu

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela V zwykła 10.02.2019 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu w poniedziałek wspomnienie NMP z Lourdes - modlitwa za chorych, w czwartek święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy.
2. W piątek o 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy.
3. W czasie ferii nie ma spotkań dla ministrantów ani scholii.
4. 2 marca w Myczkowie Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczyna się kurs przedmałżeński.
5. W gablocie jest informacja o rekolekcjach dla małżeństw w Kalwarii Pacławskiej od 29 do 31 marca.
6. Dziękuję za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne.
Bóbrka
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*W czwartek po Mszy św. spotkanie formacyjne Żywego Różańca.
Orelec
*W piątek o godz. 16.45 spotkanie dla Żywego Różańca.
*W okresie ferii zimowych świetlica w Orelcu będzie czynna dla dzieci i młodzieży codziennie od godz. 13.00 do godziny 16.00.
Solina
Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pani Bogusławy Mysiów.
Bóg w czasie Mszy św. mówi do nas:
wybrałem cię, słuchaj Mnie i chodź za Mną.

„Wiara i szukanie świętości jest sprawą prywatną tylko w tym
sensie, że nikt nie zastąpi człowieka w jego osobistym spotkaniu z Bogiem, że nie da się szukać i znajdować Boga inaczej niż w prawdziwej
wewnętrznej wolności. (…) Dlatego postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny głównie w tym zakresie, że państwo powinno chronić
wolność sumienia i wyznania wszystkich swoich obywateli, niezależnie od
tego, jaką religię lub światopogląd oni wyznają. Ale postulat, ażeby do
życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i
niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością. (…) Doświadczyliśmy tego wielkiego katolickiego getta, getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu
widzenia: że bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie,
z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności”.
św. Jan Paweł II Lubaczów, 3 czerwca 1991.

