Kościół święty?
Częste niezrozumienie wywołuje koncepcja świętości Kościoła. Kościół jest
święty obecnością samego Jezusa. Problem w tym, że nasza ludzka grzeszność często wydaje się zaprzeczać tej świętości na tyle, że na zewnątrz trudno ją dostrzec.
Na tym polega niebezpieczeństwo antyświadectwa, jakie nierzadko dają sami
chrześcijanie. Sobór Watykański II mówił nie tylko o świętości Kościoła, ale i o
jego grzeszności - w rozumieniu grzeszności ludzi tworzących Kościół. Zgorszenie
jakie wywołują ludzie Kościoła jest chyba największym problemem w pełnieniu
jego misji ewangelizacyjnej. Kard. Joseph Ratzinger pisał w jednej ze swoich książek: “Całe stulecia historii Kościoła są tak pełne wszelkiego rodzaju zepsucia, że
możemy pojąć straszną wizję Dantego, który widział siedzącą w pojeździe Kościoła babilońską nierządnicę; wydają nam się też zrozumiałe straszne słowa paryskiego biskupa Wilhelma z Auvergne (z XII wieku), który sądził, ze każdy, który widzi
zdziczenie Kościoła, musi zdrętwieć z przerażenia. <Nie jest to już oblubienica,
lecz potwór bezkształtny i dziki.>"Kiedy spojrzymy na historię Europy, to z łatwością zauważymy, że liczne bunty wobec Kościoła, wynikały z faktu grzeszności
jego ludzi czy też zbytniego związku Kościoła z państwem, na którego usługach
często pozostawał. Dlatego na liczne fale sekularyzacji należy spojrzeć nie tylko
jako na dzieło szatana, ale też jako na okazję do wewnętrznej odnowy. Kościół bowiem winien nieustannie się odnawiać: “Ecclesia semper reformanda". Na tym
polega jego siła. Można udowodnić, że Kościół jest jedyną powszechną instytucją,
istniejącą od dwóch tysięcy lat, która przetrwała dzięki temu, ze jest zdolna do nieustannej, wewnętrznej odnowy. To widomy znak realnej obecności w nim Ducha
Świętego. Drogę odnowy wobec nowych wyzwań podjął Kościół w drugiej połowie XX wieku. Jest to wielkie dzieło Soboru Watykańskiego II. Jego dopełnieniem
było wezwanie do nowej ewangelizacji, postawione przez Jana Pawła II.
Marcin Przeciszewski „Posłaniec”

„Dobry przykład działa nie tylko
zewnętrznie, lecz przenika do głębi i
sprawia w drugim bardzo cenne i bardzo
aktywne dobro, jakim jest umocnienie się
w swoim powołaniu chrześcijańskim”.
św. Jan Paweł II, „Nie lękajcie się” 1998 r.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie
tym,
którzy
was
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden]
policzek, nadstaw mu i drugi! Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty! Daj
każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj
się zwrotu od tego, który bierze twoje.
Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili,
podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem
miłujecie tych tylko, którzy was miłują,
jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym,
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie
tym tylko, którzy wam dobrze czynią,
jaka za to dla was wdzięczność? I
grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was
wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom
pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy
natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza
nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry
dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie
potępiajcie, a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę
dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmie-

rzą wam bowiem taką miarą, jaką wy
mierzycie» .
( Łk 6, 27-38).
Jezus uświadamia nam, że
nienawidzenie
prześladowców
i złoczyńców nie jest czymś, co musi
nas determinować. Jesteśmy wezwani
do wolności najwyższej klasy: zło możemy dobrem zwyciężać! Wybór należy do
nas. Winniśmy wybrać – po namyśle –
to, co nam się podoba i to, co jest
prawdziwym dobrem. Taki wybór nie
jest jednak czymś jednorazowym; raz

wybrawszy, ciągle wybierać musze –
powie Poeta. Nasuwa się pytanie, jak
wzmacniać i podtrzymywać nasz wybór
miłości jako stałej zasady życia. Po
pierwsze, trzeba nam gorąco prosić Boga, by On sam wlewał w nasze serca
swoją Boską Miłość. Można powiedzieć,
że wszystkie prośby z Ojcze nasz (z
uwagą wypowiadane) otwierają nas na
ład Boskiej Miłości.

o. Krzysztof Osuch SJ
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BÓBRKA
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Marian Szałaj – od nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej w Bóbrce
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Śp. Tadeusz Skotnicki – od Rodziny
Jaworskich
Śp. Marian Kleszcz
Śp. Marian Kleszcz
Śp. Marian Kleszcz
1. Śp. Marian Kleszcz
2. Za Parafian
3. O zdrowie dla Heleny
Śp. Michał Szałaj – od uczestników
pogrzebu
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Filipa w 6 urodziny
ORELEC
O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski
dla Eryka z okazji I urodzin
Śp. Tadeusz Skotnicki – od Doroty z
rodziną
Śp. Kazimiera, Stefan i Tadeusz
Fedorowicz
Śp. Tadeusz Skotnicki – od wujka
Antoniego z rodziną
SOLINA
1. Za cierpiących w czyśćcu
2. Śp. Józef i Anna Ulanowscy, Zofia i
Edward Barć

Mąż wraca z pracy i już z progu woła do żony: Kochanie dziś idziemy na
„Jezioro łabędzie”!
Po obiedzie widzi, że żona pakuje okruszki do torby.
-A to po co?- pyta zdziwiony.
-No przecież idziemy na jezioro łabędzie.
-Och głupia, jezioro łabędzie to tam gdzie tancerki tańczą
-O jaki mądry się znalazł, a jak szliśmy na „Wesele Wyspiańskiego” to
kto wziął pół litra?

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela VII zwykła 24.02.2019 r.
1.We wtorek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII i III gimnazjum. Wyjątkowo!!
2. Od poniedziałku do soboty Msze Święte w Bóbrce będą odprawiane na plebanii.
3.W tym tygodniu przypadają: I piątek miesiąca: od godz. 9.00 odwiedziny chorych, o 16.00 w Bóbrce i o 17.30 w Orelcu półgodzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu i spowiedź a następnie Msza św.; I sobota: w Bóbrce o godz. 15.30
Różaniec wynagradzający a następnie Msza św. z 15-minutowym rozważaniem
jednej tajemnicy Różańcowej.
4. W sobotę zapraszamy na spotkania:
o godz. 10.00 ministrantów; o godz.
11.00 kandydatów do bierzmowania z klas 6 i 7, a o godz. 12.00 scholę.
5. W niedzielę na Mszę św. o godz. 8.30 i po niej na spotkanie zapraszamy dzieci
przygotowujące się do I Komunii Świętej wraz z rodzicami.
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 i Jędrzejowa- opactwo
cystersów. Wyjazd 26. 04 o godz. 5.00 z parkingu przy kościele. Koszt 250 zł.
Zgłoszenia 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
Solina
Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. O przygotowanie kościoła na następną niedzielę roku proszę Rodzinę Pani Janiny Cioć.
Udział we Mszy św. to udział w Bożym miłosierdziu.
Jestem tu, by błagać o miłosierdzie dla całego świata.
Potrzebuję miłosierdzia i mam być miłosierny.

