ON WAS WYSZSTKIEGO NAUCZY

Dar bojaźni Bożej - uświadamia wielkość i miłość Boga. Buduje postawę
zawierzenia, dziękczynienia i uwielbienia. Kształtuje duchowość dziecięctwa Bożego,
aby wytrwać w modlitwie.
Dar pobożności - pozwala dostrzec w Bogu Ojca. Pobudza do odpowiedzi
na Jego miłość konkretnymi aktami kultu i czynami chrześcijańskiego miłosierdzia.
Nie pozwala na stawianie spraw doczesnych ponad ani na równi z Bożą chwałą.
Nieustannie odnawia więź z Jezusem, sprawiając, że posłuszeństwo Jego nauce
wynika z zaufania, a nie z nakazu.
Dar rady - w konkretnych sytuacjach pomaga podjąć bez wątpliwości i błędu
subiektywizmu właściwą decyzję. Podpowiada najlepszy sposób postępowania.
Uzgadnia ludzkie plany z tym, czego Bóg oczekuje.
Dar męstwa - udziela wytrwałości i odwagi potrzebnych do życia zgodnego
z wolą Bożą. Dodaje sił w trudnościach. Mimo przeciwności umożliwia publiczne
wyznanie i obronę wiary. Dzięki niemu możliwa jest ewangelizacja, wytrwanie w
powołaniu i otrzymanej misji do końca życia.
Dar rozumu - ułatwia zrozumienie Pisma Świętego i nauczania Kościoła.
Pozwala dostrzec sens Bożych przykazań i wymagań społeczno-moralnych. Cele i
wartości, które pozwala pojąć dar rozumu, dzięki darowi umiejętności stają się
przedmiotem pragnień. Ale zaczynamy je naprawdę miłować dopiero dzięki mądrości.
Dar umiejętności (wiedzy) - z jednej strony ukazuje, piękno i logikę, a z
drugiej niedoskonałość i ograniczenia stworzeń oraz względność dóbr materialnych.
Kieruje ludzkie tęsknoty ku Bożej doskonałości. Tłumaczy zamysły Bożej Opatrzności obecnej w różnych wydarzeniach.
Dar mądrości - prowadzi do głębszego poznania Chrystusa. Jednoczy myśli
i działania z wolą Bożą. Dzięki niemu możliwe jest miłowanie tego, co Bóg kocha.
Człowiek wtedy "znajduje upodobanie w tym, co Boskie." Dar ten pozwala zaakceptować świat, a zwłaszcza miłować bliźnich ze względu na Boga oraz ich ostateczny
cel (zbawienie).
ks. Jan Sawicki
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do swoich
uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na
zawsze. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i
mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie
miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów
moich. a nauka, którą słyszycie, nie
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał,
Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch
Święty, którego Ojciec pośle w moim
imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem". (J 14, 15-16. 23b-26)
Nie lubimy prawdy. Najczęściej
się jej obawiamy. Wolimy żyć
w złudzeniach. Prawda wydaje się
przemawiać przeciw nam. Nie lubimy
słuchać prawdy z ust lekarza, który
odkrywa groźną chorobę w naszym
organizmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby bliskiej, która ma do
nas pretensje o złe postępowanie.
Nie lubimy przyjaciół, którzy mają
odwagę powiedzieć nam prawdę
w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z Bogiem — bo wiadomo, że
On mówi tylko prawdę i czeka na
nasze
słowa
prawdy.
Żyjemy
w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy
okłamujemy innych i gdy inni nie
mówią nam prawdy. Chrystus powie-

dział Apostołom: „Poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli”. Niewielu
chrześcijan odkrywa wyzwalającą
moc prawdy, niewielu też doświadcza zawartej w niej radości. Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności człowieka. Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle
z dostrzeżeniem potęgi i wartości
umiłowania prawdy. Duch Święty to
Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła
zależność
między
świętością
a prawdą. Święty to człowiek żyjący
prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie. Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją
w duchu prawdy, spotykają się na
płaszczyźnie autentycznej przyjaźni.
Każde kłamstwo oddziela od innych,
prawda jednoczy i staje się mocą
wspólnoty.
Ks. Edward Staniek

Poniedziałek 10 czerwca

BÓBRKA
18.00 1. Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu Małgorzaty i Ryszarda
2. Śp. Jacek Lechowski
3. Śp. Marianna i Jan Mucha, Anna i Jan
Pudło, Marianna i Jan Struscy

Wtorek

11 czerwca

18.00

Środa
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12 czerwca
13 czerwca

18.00
18.00

Piątek
Sobota
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18.00
15.00
18.00

16 czerwca

8.30
12.30

Niedziela

Środa
Piątek
Niedziela

Niedziela

1. O zdrowie dla Artura
2. Śp. Jacek Lechowski
Śp. Jacek Lechowski
1. AID
2. Śp. Jacek Lechowski
3. Za Parafian
Śp. Jacek Lechowski
Msza ślubna
1. Śp. Jacek Lechowski
2. Śp. Marianna Frąc, Agnieszka i Franciszek Woźny, Agnieszka i Sebastian
Bucior
Śp. Helena Zadorożna–od syna Andrzeja
Śp. Jacek Lechowski

ORELEC
12 czerwca 19.00
Śp. Antonina Podgórska – od wnuków
Krystiana i Szymona
14 czerwca 19.00
Dziękczynna w 30-tą rocznicę małżeństwa
16 czerwca 7.00
W intencji pielgrzymów
11.00 Śp. Antonina Podgórska – od córki
Marzanny z mężem
SOLINA
16 czerwca 9.45
Śp. Jan Wilusz, Teofila i Franciszek
Golonka

"Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież.
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania,
wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!".
św Jan Pawel II -Warszawa 1979 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Zesłania Ducha Świętego
9.06.2019 r.
1. Jutro święto NMP Matki Kościoła a w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – modlimy się za kapłanów. Za tydzień Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, która kończy okres Komunii św. wielkanocnej.
2. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00 do
21.00.
3. Dzisiaj jest Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Bóbrka
O przygotowanie ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała proszę Rodziny: 1.obok domu p. Smolińskiej: p. Orłowskich, p. Zaniewicz, Nawrockich, p. Mysiów; 2. przy
Kapliczce: Młodzież; 3. obok domu p. Salomei Baran: Rodziny z Soliny-Zabrodzia;
4. przy kościele: p. Boguszów, p. Bandrowskich, p. Zdziebko, p. Tarnawskich, p.
Sarapuk.
Orelec
*Dzisiaj po Mszy św. przy kościele zbiórka ofiar na pomoc dla Rodziny Pani Katarzyny Dobrowolskiej.
*W tym roku o przygotowanie ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała proszę następujące rodziny: 1. obok domu p. Weroniki Dobrowolskiej: Weroniki Dobrowolskiej,
Elżbiety Kluz, Teresy Tkacz, Krystyny Dobrowolskiej; 2. obok rzeźby Tołhaja:
Ryszarda Dobrowolskiego, Bogdana Dobrowolskiego, Doroty Nawrockiej, Małgorzaty Nawrockiej; 3. przy starym kościele: Justyny Gałązka, Albiny Węgrzyn, Elżbiety Dobrowolskiej, Piotra Dobrowolskiego;
4. przy nowym kościele: Aliny Płychta, Beaty Sopata, Krystyny Dobrowolskiej,
Barbary Skocelas.
SOLINA
*29-go czerwca po Mszy św. odpustowej będzie zorganizowany festyn parafialny w
Solinie. Prosimy o pomoc w zorganizowaniu – wypiek ciast, przygotowanie pierogów itp. Osoby pragnące pomóc prosimy o pozostanie na chwilę po Mszy św. w
kościele.
ZAPOWIEDZI Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Emilia
Dobrowolska z naszej parafii i Wojciech Zyma z parafii Sietesz. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Oby Duch Święty wszystkiego nas nauczył,
a my obyśmy byli prymusami w tej szkole.

