Tajemnica krzyża

Czymś co najbardziej odrzuca dzisiejszy człowiek jest rzeczywistość krzyża. Cała współczesna cywilizacja nakierowana jest na sukces, a
życie w niej staje się przysłowiowym “wyścigiem szczurów". Nasza kultura oparta na technologii i dobrobycie prowadzi do przekonania, że tak
naprawdę wszystko załatwimy sobie sami. Słabość czy cierpienie, traktowane są jako porażka, a śmierć jako “wypadek przy pracy" w procesie
leczenia. W tak przeżywanej kulturze - mimo rozwiniętych systemów
socjalnych - nie ma faktycznie miejsca dla człowieka słabego, niepełnosprawnego i cierpiącego. Usuwa się ich do wyspecjalizowanych ośrodków pomocy, coraz częściej pojawia się postulat eutanazji. Kościół tymczasem głosi coś przeciwnego. Słabość to naturalna kondycja człowieka,
której doświadczenie rodzi tym większe zaufanie i buduje jedność. Było
mi to dane odkryć we wspólnotach “Wiara i Światło", z którymi związałem się na kolejne kilkanaście lat mojego życia. Są to wspólnoty skoncentrowane wokół ludzi upośledzonych umysłowo, na ogół odrzucanych
przez dobrze się mające społeczeństwo. Dane mi było tam poznać niezwykłą wartość tych właśnie, często zdeformowanych przez biologię ludzi. Będąc ograniczeni w swej inteligencji znacznie bardziej realizują się
oni w sferze uczuć i miłości. To tam po raz pierwszy poczułem się do
końca zaakceptowany. Nie dlatego, że mam określone zalety, ale tylko
dlatego, że jestem. Tam do końca poznałem przyjaźń. Wspólnoty te- proszę uwierzyć - są jednymi z najbardziej radosnych miejsc na tym świecie.
Niezależnie od ogromu cierpienia, jakie można tam zobaczyć. I to jest
właśnie jedną z najgłębszych tajemnic jakie Kościół niesie światu. Życie
nigdy nie kończy się na krzyżu, ale zawsze prowadzi ku radości Zmartwychwstania. Nigdzie poza Kościołem nie jesteśmy tego w stanie odkryć. Dobitnie ukazał nam to Jan Paweł II, który do ostatniego tchnienia
pokazywał nam sens cierpienia. Niektórzy mówią, że była to jego ostatnia, nie napisana, ale jakże ważna encyklika.
Marcin Przeciszewski „Posłaniec”
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i
zatrzymał się na równinie; był tam liczny
tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo
ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z
nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On
podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy,
albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie,
albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem
śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy
was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą
was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne:
cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo
wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak
samo bowiem przodkowie ich czynili
prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście
syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie,
albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić
was będą. Tak samo bowiem przodkowie
ich czynili fałszywym prorokom".
(Łk 6, 17. 20-26)
Celem misji Jezusa było głoszenie dobrej nowiny ubogim. Jasno to powiedział na początku swojej działalności w synagodze w Nazarecie. W dzisiejszym pierwszym
czytaniu jest nam ukazana różnica
między człowiekiem błogosławionym, a przeklętym. Człowiek prze-

klęty to nie tyle ktoś, kogo Bóg
przeklina, ponieważ życzy mu źle.
Bóg, który nas stworzył nie chce
nas krzywdzić. Słowo Boże jasno
wskazuje, że człowiek, przeklęty to
ktoś, kto poprzez swoją wolną decyzję odwraca się od Boga. Jest to
decyzja życia na pustyni duchowej,
co ostatecznie prowadzi do śmierci. Jest to postawa samowystarczalności. Życie tak, jakby Boga
nie było. W ostatecznym rozrachunku takie życie prowadzi jednak do śmierci. To jest droga przekleństwa. Błogosławiony natomiast
to człowiek, który pokłada ufność i
nadzieję w Bogu. Jest to ktoś, kto
nie żyje tylko dla siebie samego.
Błogosławiony to ten, kto słucha
słowa Bożego i żyje nim. Człowiek
błogosławiony jest w stanie przyjmować i dzielić się życiem.
o. Paweł Drobot CSsR

BÓBRKA
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Tadeusz Skotnicki – od mamy
chrzestnej synowej Lucyny

Poniedziałek

18 lutego

16.00

Wtorek

19 lutego

16.00

1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita
i Andrzej Warchol

Środa
Czwartek

20 lutego
21 lutego

16.00
16.00

Marian Kleszcz
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Kazimierz Paprocki – od koleżanek i
kolegów syna Szczepana

Piątek
Sobota

22 lutego
23 lutego

16.00
16.00

Niedziela

24 lutego

8.30
12.30

Śp. Marian Kleszcz
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Za Parafian
Śp. Ryszard, Krzysztof i Marian Piergies
1. Śp. Marian Kleszcz
2. O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Rodziny Kusz

Środa

20 lutego

17.30

Piątek

22 lutego

17.30

Niedziela

24 lutego

7.00
11.00

Niedziela

24 lutego

9.45

ORELEC
Śp. Tadeusz Skotnicki- od brata
Mieczysława
Śp. Stanisław Mamrowicz – od Amelii i
Kazimierza
Śp. Czesław i Józefa Węgrzyn
Śp. Tadeusz Skotnicki – od siostry Albiny
SOLINA
Śp. Kazimierz Paprocki – od kuzynki
Czesławy z rodziną z Ustrzyk

Żona wchodzi do kuchni i widzi swojego męża
z łapką na muchy…
-co ty robisz?
-łapię muchy!
-No i ile ich już złapałeś?
-3 samce i 2 samice..
Żona zdziwiona pyta męża:
-A poczym to poznałeś?
Na to mąż:3 były na butelce od piwa,
a 2 wisiały na telefonie

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela VI zwykła 17.02.2019 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu w piątek święto Katedry św. Piotra, w sobotę wspomnienie św. Polikarpa biskupa i męczennika.
2. Od poniedziałku do soboty Msze Święte w Bóbrce będą odprawiane w kaplicy
domowej.
3. We wtorek nie ma spotkania dla kandydatów do bierzmowania – są ferie.
4. W piątek o 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy.
5. W czasie ferii nie ma spotkań dla ministrantów ani dla scholi.
6. 2 marca w Myczkowie Mszą św. o godz. 17.00 rozpoczyna się kurs przedmałżeński.
7. Możemy pomóc w leczeniu chorego naszego parafianina Witka przekazując 1 %
podatku na subkonto założone w Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Specjalnej
Troski w Lesku z/s w Huzelach - KRS 0000036376. Konieczne jest również wpisanie w rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL SZCZEGÓŁOWY
1%”. „ 1% na leczenie i rehabilitację WITOLDA FEDOROWICZA”. Dziękujemy za wsparcie.
8. W dniach: 26-27 kwietnia organizujemy pielgrzymkę autokarową do KrakowaWawel i Łagiewniki, Częstochowy- Jasna Góra, Gidel ,Jędrzejowa- opactwo cystersów. Wyjazd o godz. 5.00 z parkingu przy kościele. Koszt 250 zł . Zapisy do
niedzieli 31 marca. Szczegółowe informacje w zakrystii.
Bóbrka
*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Orelec
*Dziękujemy Pani Grażynie Owoc za organizację ferii i opiekę nad dziećmi w
świetlicy wiejskiej. Zachęcamy do korzystania z tej atrakcyjnej formy wypoczynku
w kolejnym tygodniu ferii w godzinach 13.00-16.00.
Solina
*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pani Krystyny Lewandowskiej.
Pan Bóg zaprasza nas do słuchania Jego głosu – On jest Dobrym Pasterzem –
byśmy w życiu nie pobłądzili.

“Cierpienie, choroba i mroczne momenty ludzkiego życia, widziane
w tej perspektywie, zyskują głęboki wymiar i wręcz stają się źródłem
nadziei. Człowiek nigdy nie staje sam wobec tajemnicy cierpienia: staje
z Chrystusem, który nadaje sens całemu życiu — chwilom radości
i pokoju, ale także chwilom cierpienia i utrapienia. Z Chrystusem
wszystko ma sens, nawet cierpienie i śmierć…” św. Jan Paweł II

