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  EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIEDO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 NIE SAMYM CHLEBEM ŻYJE CZŁOWIEK...
 MODLITWA- pierwszy krok w życiu duchowym. 
Z jednej strony stanowi ona sposób pogłębiania osobistej 
zażyłości z Bogiem, z drugiej zaś prowadzi do otwarcia 
człowieka na plan, jaki Bóg ma wobec niego. Nieprzypadko-
wo Jezus uczy swoich uczniów w modlitwie „Ojcze nasz” 
słów: niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i 
w niebie (Mt 6, 10 b). Bez osobistej zgody na wolę Bożą cały sens modlitwy, jak 
i innych praktyk religijnych, zostaje wypaczony. Otwarcie się na pełnienie woli 
Bożej jest podstawowym warunkiem życia chrześcijańskiego, bez którego trudno 
w ogóle mówić o miłości do Pana Boga. Gdzie zaś nie ma miłości, wszelkie prak-
tyki religijne tracą znaczenie, zgodnie ze słowami świętego Pawła: „I gdybym roz-
dał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości 
bym nie miał, nic bym nie zyskał”.  POST- drugi filar życia duchowego. 
Powinniśmy zrozumieć tę praktykę jako wyraz całościowej postawy ascetycznej. 
Asceza zwykle kojarzy się w sposób negatywny – jako radykalne umartwienie 
i rezygnacja z zaspokajania naszych potrzeb. Jednak w ascezie ważniejszy jest 
aspekt pozytywny. Słowo „wyrzeczenie” należałoby rozumieć przede wszystkim 
jako wypowiedzenie tego, co jest najbliższe naszemu powołaniu i naszej duchowej 
tożsamości. Nie sposób dobrze wypowiedzieć siebie bez umartwienia pożądliwo-
ści, miłości własnej czy też chorych ambicji. W takim znaczeniu post i asceza były-
by zaangażowaniem zmierzającym do okiełznania tego, co zakłóca i deformuje 
naszą duchową tożsamość. Takie rozumienie postu wymaga jednak dogłębnej zna-
jomości samego siebie, nierzadko uzyskanej w oparciu o pomoc kierownika ducho-
wego czy też stałego spowiednika.   JAŁMUŻNA-  trzeci ważny elementu 
życia duchowego. Tylko w wąskim znaczeniu stanowi ona datek przekazany oso-
bie potrzebującej. W szerokim sensie chodzi o całościową postawę czynnej miłości 
chrześcijanina wobec innych ludzi. Wiąże się to bardzo ściśle z odkryciem wła-
snych talentów i służeniem nimi osobom potrzebującym. Takie rozumienie jałmuż-
ny najpełniej ukazał Jezus: sam przecież tylko w niewielkim stopniu mógł mate-
rialnie pomagać innym (ponieważ był biedny). Fundamentem jego aktywności była 
modlitwa, dzięki której rozeznawał jak i komu pomagać. Również podejmowane 
przez Niego posty i umartwienia miały ścisły związek z Jego misją. Ważniejsze 
było dla Niego spożywanie posiłków z grzesznikami, niż posty z tymi, którzy we 
własnych oczach uchodzili za pobożnych i sprawiedliwych. Całe życie Jezusa 
zmierzało do największej jałmużny, jaką była całkowita ofiara z samego siebie na 
krzyżu. Jako człowiek musiał stopniowo dorastać do tego kulminacyjnego momen-
tu. Jednym z ważniejszych etapów w tym procesie był czterdziestodniowy post na 
pustyni.        Cezary Sękalski  
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 Pełen Ducha Świętego, powrócił 
Jezus znad Jordanu, a wiedziony był 
przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, 
i był kuszony przez diabła. Nic przez owe 
dni nie jadł, a po ich upływie poczuł 
głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: "Jeśli je-
steś Synem Bożym, powiedz temu kamie-
niowi, żeby stał się chlebem". Odpowie-
dział mu Jezus: "Napisane jest: „Nie 
samym chlebem żyje człowiek”. Wów-
czas powiódł Go diabeł w górę, pokazał 
Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 
świata i rzekł do Niego: "Tobie dam po-
tęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo 
mnie są poddane i mogę je dać, komu 
zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi 
pokłon, wszystko będzie Twoje". Lecz 
Jezus mu odrzekł: "Napisane jest: 
„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 
pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. 
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił 
na szczycie narożnika świątyni i rzekł do 
Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć 
się stąd w dół. Jest bowiem napisane: 
„Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, 
żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię 
będą, byś przypadkiem nie uraził swej 
nogi o kamień”. Lecz Jezus mu odparł: 
"Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał 
na próbę Pana, Boga swego”. Gdy dia-
beł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od 
Niego do czasu.   (Łk 4, 1-13)  
 W Kryształowym Pałacu w Mo-
nachium znajduje się niewielki obraz 
noszący nazwę „Czerwony Rybak”. 
Przedstawia on szatana ubranego w 
elegancki czerwony strój, który, trzy-
mając w rękach wędkę, łowi ludzi. Za-

miast zwykłego robaka na haczyku 
widzimy złoto, pieniądze, perły, koro-
ny, miecze i wino. Dzięki tak atrakcyj-
nym przynętom połów jest nader obfi-
ty. Przesłanie obrazu jest bardzo czy-
telne: diabeł, uosobienie wszelkiego 
zła, używa różnego rodzaju dóbr, że-
by człowieka usidlić, sprowadzić na 
manowce i doprowadzić go do wiecz-
nej zguby. Kościół pielgrzymujący 
tworzą ci wszyscy, którzy przez sakra-
ment chrztu zostali włączeni do spo-
łeczności ludu Bożego. To my wszy-
scy, którzy jeszcze pozostajemy na 
ziemi. I dopóki tutaj przebywamy, 
żyjemy niejako na pustyni i jesteśmy 
kuszeni przez diabła. Przy czym cha-
rakter pokus, które nas trapią, jest z 
zasadzie ten sam, którymi szatan ma-
mił Jezusa. Jezus odniósł na pustyni i 
na krzyżu całkowite zwycięstwo, gdyż 
nie dyskutował z szatanem, nie per-
traktował z nim. Nie flirtował z poku-
sami, ale odrzucał je kolejno i stanow-
czo.        O. Kazimierz Kozicki OMI 

NR 132      

10.03.2019 



 BÓBRKA 

Poniedziałek       11 marca 16.00  

Wtorek                12 marca  16.00 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Wandy i Gu-

stawa Zaniewicz  

Środa                  13 marca  16.00  

Czwartek            14 marca 16.00  

Piątek                 15 marca  16.00 Za Parafian  
Sobota                16 marca  16.00  

Niedziela           17 marca  
 

8.30 1. Śp. Monika Zulewska – 5 rocznica 

śmierci 

2. Śp. Karolina i Szczepan  

12.30 Śp. Karol Kusz – 3 rocznica śmierci  

ORELEC 

Środa                 13 marca 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Krystyny Dobrowolskiej  

Piątek                 15 marca 17.30 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Adama z     

Rodziną  

Niedziela           17  marca  7.00 Śp. Henryk i Stanisław 

11.00 Śp. Tadeusz Skotnicki – od Jadwigi       

Zaniewicz z Rodziną  

SOLINA  

Piątek                  15 marca 17.30 Śp. Kazimierz Paprocki – od koleżanek i 

kolegów syna Szczepana 

Niedziela           17 marca 9.45 Śp. Józef Pelczarski  

 "Być człowiekiem       
sumienia to znaczy    
wymagać od siebie,   
podnosić się z      
własnych upadków i 
ciągle na nowo się  
nawracać".     
    
 Św. Jan Pawel II             

(Homilia, Skoczów, 1995 r.) 

Ogłoszenia Duszpasterskie – I Niedziela Wielkiego Postu   10.03.2019 r. 
1. Msze św.  w Bóbrce w dni powszednie są odprawiane w kaplicy domowej (w 
piątek i w sobotę w  kościele). 
2. 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 zu-

pełny pod zwykłymi warunkami. Odpust można uzyskać także w piątki Wielkiego 

Postu za odmówienie po Komunii św. przed Krzyżem modlitwy „O dobry   i naj-

słodszy Jezu”. 

3. We wtorek spotkanie dla klas 8 i III. Początek – Msza św. o godz. 16.00. 

4. W piątek o 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domowej kaplicy. 
5. W sobotę zapraszamy na spotkanie o godz. 10.00 ministrantów. Wczoraj mini-
stranci młodsi wygrali kolejny etap rozgrywek w piłce nożnej i jadą na zawody do 
Przemyśla. Gratulacje. 
6. Przypominamy o możliwości przekazania 1% podatku na leczenie Witolda Fedo-
rowicza. 
7. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc na pielgrzymkę parafialną w dniach: 26-27 
kwietnia  do Krakowa - Wawel i Łagiewniki, Częstochowy - Jasna Góra, Gidel i 
Jędrzejowa- opactwo cystersów. Koszt 250 zł. Zgłoszenia do niedzieli 31 marca. 
Szczegółowe informacje w zakrystii i na parafialnej stronie internetowej  pod     
nazwą PIELGRZYMKA (kwiecień 2019). 
                                                             Bóbrka 

 *W środę  Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 *W następną niedzielę radni parafialni odwiedzą nasze rodziny i będą zbierać ofia-
ry na prace przy kościele. Jeżeli do kogoś radni nie dotrą – proszę o złożenie ofiary 
w kopercie. 
 *We wtorek na godz. 18.00 zapraszam na spotkanie członków Rady Parafialnej. 

Orelec 

* Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z gaze-
tami.          

 Solina 

* Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Od następnej niedzieli 
kościół będzie przygotowywała Pani Wioletta Nawrocka. To efekt licznych głosów 
parafian, by była jedna osoba na stałe. Wyjątkiem będzie przygotowywanie świąty-
ni na święta. Nie będzie już wyznaczania Rodzin, natomiast Rodziny raz na rok 
będą składać150 zł a osoby samotne 70 zł. Można oczywiście ustaloną kwotę zło-
żyć w ratach. 

Pan Jezus uczy, że modlitwa i post są skuteczną bronią przeciw pokusom. 


