KOŚCIÓŁ ZNAKIEM SPRZECIWU
Misterium wcielenia - fakt że Jezus jest w pełni Bogiem
i w pełni człowiekiem - jest najwyższym, także w historii
ludzkości, dowartościowaniem człowieka. Pokazuje jasno, że
osoba ludzka ma wymiar transcendentny, nie ograniczający
się tylko do ziemskiego wymiaru. Dlatego Kościół - jako jedyna instytucja - głosi świętość życia i osoby ludzkiej. Dlatego też celem jego misji w świecie jest nie tylko przekazywanie wiary, ale i obrona godności człowieka. Św. Jan Paweł II
w swej programowej encyklice “Redemptor hominis" napisał
wyraźnie, że “człowiek jest drogą Kościoła". Kościół zatem jeśli chce być wierny swemu powołaniu - staje zawsze w
obronie człowieka. Kościół ze swej natury musi być obrońcą
praw i godności człowieka. Być “znakiem sprzeciwu", jeśli prawa te, w jakikolwiek sposób są szargane. Wciąż jesteśmy więc świadkami cywilizacyjnego “sporu
o człowieka", jaki Kościół toczy z wieloma prądami współczesnej cywilizacji.
“Cywilizacji śmierci" polegającej na redukcji człowieczeństwa do określonych jego
atrybutów, Kościół przeciwstawia cywilizację miłości. Zawiera ona wielką apoteozę godności osoby ludzkiej, niezależnie od sytuacji, w jakiej dany człowiek się
znajduje. Stąd płynie tak ważny, powiedziałbym wyzwoleńczy aspekt chrześcijaństwa, także w płaszczyźnie społecznej. Doświadczyliśmy tego w ostatnich dziesięcioleciach. Proces upadku komunizmu i odbudowywania jedności Europy rozpoczął się od tego, że św. Jan Paweł II przypomniał gnębionym ludziom o ich niezbywalnej godności. Stało się to najistotniejszą chyba siłą sprawczą przemiany oblicza
Europy. Marcin Przeciszewski „Posłaniec”

„Bóg powiedział raz: nie zabijaj. Nie może
człowiek – ktokolwiek, jakakolwiek ludzka
organizacja – nie może zmienić i podeptać
tego najświętszego prawa Boga! Konieczna
jest kultura życia! W imię Chrystusa,
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, w imię
Chrystusa, który jest Życiem, który jest
Drogą, Prawdą i Życiem, zwracam się do
odpowiedzialnych: nawróćcie się! Pewnego
dnia przyjdzie sąd Boży”. św. Jan Paweł II
Św. Jan Paweł II
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w
dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku
swego brata, a nie dostrzegasz belki we
własnym oku? Jak możesz mówić swemu
bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas
gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć
drzazgę z oka brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły
owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu
bowiem poznaje się każde drzewo; nie
zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego
skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości
serca mówią jego usta". (Łk 6, 39-45)
Nie może tak być, aby uczeń
Jezusa wymagał od innych tego, czego
sam nie czyni, lub poprawiał w bliźnim
to, w czym sam sobie pobłaża, choć to
rzecz o wiele gorsza. Zwalczać zło w
innych, pobłażać mu zaś we własnym
sercu jest obłudą, przeciwko której
Pan występował z nieubłaganą mocą.
Sprawdzianem odróżniającym prawdziwego ucznia od obłudnika są słowa i
czyny, „po owocu bowiem poznaje się
każde drzewo”. Jezus podejmuje to
porównanie, znane już Jego słucha-

czom, i rozwija je ukazując w odpowiednim świetle, że zawsze rzeczą
najdonioślejszą jest wnętrze człowieka, z którego wypływa całe postępowanie. Jak owoc wskazuje na jakość
drzewa, tak uczynki człowieka ujawniają dobroć lub złość jego serca.
„Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro, a zły
człowiek ze złego skarbca wydobywa
zło” (Łk 6, 45). Obłudnik wprawdzie
może się długo ukrywać; jednak
wcześniej czy później dobro lub zło,
które ma w sercu, ujawni się i da się
poznać. Oto rzecz zasadnicza: strzec
pilnie „skarbca serca” wyrywając z
niego wszelki korzeń zła i pielęgnując
wszelkie dobro, szczególnie zaś prawość, czystość, dobrą i szczerą intencję. O. Gabriel - karmelita bosy
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BÓBRKA
Śp. Helena Zadorożna
Śp. Kazimierz Paprocki – od koleżanek i
kolegów syna Szczepana
Za Parafian

1. Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy
2. O Boże błogosławieństwo dla Stanisława Zadorożnego i Stanisławy z okazji
urodzin
Śp. Władysław Kaliniewicz
Śp. Zofia Podkalicka (w rocznicę śmierci)
ORELEC
O pomyślną operację i opiekę Matki Bożej
i zdrowie dla Renaty
Śp. Tadeusz Skotnicki – od chrześnicy
Beaty
Śp. Augustyna i Zenon
Śp. Stanisław Kołtun – od Żony z Dziećmi
SOLINA

Niedziela

Śp. Kazimierz Paprocki – od uczestników
pogrzebu
1. Śp. Katarzyna, Jan, Mieczysław, Franciszek Porębscy
2. Śp. Józef Wołoszyn

INTENJCE RÓŻAŃCOWE NA MARZEC
*O wolność i pokój dla prześladowanych wspólnot chrześcijańskich.
*O dar dobrego przeżycia Wielkiego Postu i szczerego nawrócenia
dla wszystkich
Zatelefonowałam do brata i spytałam co robi? Odpowiedział , że pracuje nad
„obróbką termiczną ceramiki, aluminium i stali nierdzewnej, w ograniczonych
warunkach technicznych pod ścisłym nadzorem zlecającego”.
Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Kiedy się bardziej zainteresowałam
tematem okazało się, że zmywa naczynia pod nadzorem żony.

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela VIII zwykła 3.03.2019 r.
1. Msze św. w Bóbrce w dni powszednie są odprawiane w kaplicy domowej (w piątki
Wielkiego Postu Droga Krzyżowa i Msza św. w kościele). W tym tygodniu w środę
Msza św. w kościele.
2. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do abstynencji i do modlitwy
o trzeźwość, za uzależnionych i ich rodziny.
3. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Tego dnia obowiązuje wierzących post ilościowy (od 18 do 60 roku życia) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14 roku
życia). Wierzący rodzice zatroszczą się jednak o wprowadzanie młodszych dzieci w
ducha pokuty. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w Bóbrce o godz. 16.00,
w Orelcu i Solinie o godz. 17.30.
4. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz. 16.00, w
Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po Mszy św. o
godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z kazaniem pasyjnym w
niedziele o godz. 15.00. Za udział w nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny
pod zwykłymi warunkami. Odpust można uzyskać także w piątki Wielkiego Postu za
odmówienie po Komunii św. przed Krzyżem modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu”.
5. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 4-go kwietnia i będą trwać do V Niedzieli
Wielkiego Postu, czyli do 7-go kwietnia.
6.W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. O godz. 16.00 w Bóbrce półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.
7. W piątek o 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy.
8. W sobotę zapraszamy na spotkanie o godz. 12.00 scholę.
9. Przypominamy o możliwości wsparcia leczenia Witolda Fedorowicza przez przekazanie 1 % podatku.
10. W dniach: 26-27 kwietnia organizujemy pielgrzymkę autokarową do Krakowa Wawel i Łagiewniki, Częstochowy, Gidel i Jędrzejowa. Wyjazd 26. 04 o godz. 5.00 z
parkingu przy kościele. Koszt 250 zł. Zgłoszenia do niedzieli 31 marca. Szczegółowe
informacje w zakrystii i na parafialnej stronie internetowej
pod
nazwą
PIELGRZYMKA (kwiecień 2019). Kontakt: ks. Marian –535 611 731
Bóbrka
*W środę nie będzie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
*W czwartek po Mszy św. spotkanie formacyjne Żywego Różańca.
Orelec
*W środę nie będzie Nowenny do św. Józefa.
*W piątek o godz. 16.45 spotkanie formacyjne Żywego Różańca.
*W sobotę zapraszamy dzieci i młodzież do świetlicy wiejskiej na próbę scholii o godz.
14.00.
Solina
*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Na następną niedzielę
proszę Rodzinę Pani Genowefy Karwowskiej.

