Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

"WIERZĘ" - "WIERZYMY"
26 Gdy wyznajemy naszą wiarę, zaczynamy od słów: "Wierzę" lub
"Wierzymy". Dlatego wykład wiary Kościoła wyznawanej w Credo,
celebrowanej w liturgii oraz przeżywanej w praktykowaniu przykazań i w
modlitwie, zaczynamy od pytania, co to znaczy "wierzyć". Wiara jest
odpowiedzią człowieka daną Bogu, który mu się objawia i udziela,
przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu
ostatecznego sensu swego życia
I. Pragnienie Boga
27 Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on
stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka
do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których
nieustannie szuka: Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu
człowieka do łączności z Bogiem. Człowiek jest zaproszony do rozmowy z Bogiem już od
chwili narodzin: istnieje on bowiem tylko dlatego, że stworzony przez Boga z miłości jest
zawsze z miłości zachowywany, i nie żyje w pełnej zgodności z prawdą, jeżeli w sposób
wolny nie uzna tej miłości i nie odda się Stworzycielowi.

28 W ciągu historii, aż do naszych czasów, ludzie w rozmaity sposób
wyrażali swoje poszukiwanie Boga przez wierzenia i akty religijne
(modlitwy, ofiary, kulty, medytacje itd.). Mimo niejednoznaczności, jaką
one mogą w sobie zawierać, te formy wyrazu są tak powszechne, że
człowiek może być nazwany istotą religijną.
29 Człowiek może jednak zapomnieć o tym "głębokim i żywotnym
połączeniu z Bogiem", może go nie dostrzegać, a nawet wprost je odrzucać.
Źródła takich postaw mogą być bardzo zróżnicowane: bunt przeciw
obecności zła w świecie, niewiedza lub obojętność religijna, troski doczesne
i bogactwa, zły przykład wierzących, prądy umysłowe wrogie religii, a
wreszcie skłonność człowieka grzesznego do ukrywania się ze strachu
przed Bogiem i do ucieczki przed Jego wezwaniem.
30 Nawet jeśli człowiek może zapomnieć o Bogu lub Go odrzucić, to Bóg
nie przestaje wzywać każdego człowieka, aby Go szukał, a dzięki temu
znalazł życie i szczęście. Takie szukanie wymaga od człowieka całego
wysiłku jego rozumu, prawości woli, "szczerego serca", a także świadectwa
innych, którzy uczyliby go szukania Boga.
Jakże wielki jesteś, Panie, i godny, by Cię sławić. Wspaniała jest Twoja moc, a Twojej
Mądrości nikt nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, cząstka Twego stworzenia, który
dźwiga swój śmiertelny los; nosi świadectwo swego grzechu i dowód tego, że Ty pysznym
się sprzeciwiasz.
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SŁOWO na NIEDZIELĘ
Po objawieniu się na górze Tabor, Jezus udaje się z Apostołami w długą
podróż do Jerozolimy, gdzie zostanie skazany i ukrzyżowany. Po drodze
spotyka trzech młodzieńców pragnących zostać Jego uczniami.
Reprezentują oni tych niezliczonych, którzy za Nim pójdą poprzez wieki,
Jezus wyjaśnia im warunki naśladowania Go. „Pójdę za Tobą,
dokądkolwiek się udasz”, mówi pierwszy, a Pan odpowiada mu: „Lisy
mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma
miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć” (tamże 58). Kto chce naśladować
Chrystusa, nie może oczekiwać bezpieczeństwa i korzyści doczesnych.
Do drugiego Jezus sam kieruje kategoryczne wezwanie, niemal rozkaz:
„Pójdź za Mną!”. Zarówno temu, jak i trzeciemu, który prosił o zwłokę ze
względu na swoich krewnych, Jezus nie waha się oświadczyć, że nie
należy zwlekać z odpowiedzią na Jego wezwanie. Są sytuacje, kiedy
opóźnienie lub powrót na własną drogę może zniweczyć wszystko:
„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się
do królestwa Bożego”. Dlatego kardynał Roncalli zwracając się do
kleryków powiedział: „Opuszczamy naszą ziemię i naszą rodzinę nie
tracąc miłości do ziemi i do rodziny, lecz niewątpliwie podnosząc tę
miłość, nadając jej wyższe i szersze znaczenie... Biada nam, gdybyśmy
myśleli już teraz o wygodnym domu... o ułożeniu sobie życia tak, aby
zapewnić chwałę, cześć i przyjemności światowe!”.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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Niedziela

18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. O przebłaganie za grzechy,
nawrócenie, szczęśliwą śmierć, zdrowie
na duszy i ciele dla Aliny i Euzebiusza
Cichońskich
18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. O zdrowie dla Artura
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. Za Parafian
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
21.00 Śp. Pelagia i Józef Podkaliccy
8.30 Śp. Marian Myrta (38 rocznica śmierci),
Ludwik, Edward i Zofia Kusz, Stefania
Laudańska
12.30 Śp. Zygmunt Dobrowolski – od
chrześnicy Paczkowskiej z Rodziną
ORELEC
19.00 Śp. Antonina Podgórska – od
uczestników pogrzebu
19.00 Śp. Antonina Podgórska – od koleżanki
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Rodziny
Nawrockich
11.00 Śp. Józef Podgórski
Solina
9.45

Śp. Anna Ulanowka – (rocznica śmierci)
od wnuka Marka z Rodziną
19.00 Śp. Jacek Czop

1. W tym tygodniu: w środę święto św. Tomasza Apostoła, w sobotę wspomnienie
błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej.
2. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o
powołania oraz możliwość spowiedzi;
I piątek: nie będzie odwiedzin chorych, półgodzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30 a w Orelcu o godz.
19.00, następnie Msza św.;
I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym
Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca.
3. Od 6 lipca do 24 sierpnia w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz od 30 czerwca
do 25 sierpnia w Solinie w niedziele o 19.00 będą odprawiane dodatkowe Msze św.
4. W okresie wakacji nie będzie adoracji w piątki.
5. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
6. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Mszy św. odpustowej w Solinie i
i uczestniczyli w rodzinno-parafialnym spotkaniu. Serdeczne podziękowanie dla
wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie festynu
parafialnego. Instytucjom i osobom prywatnym: paniom za ciasta, za przygotowanie
bigosu, pierogi i żurek, panom za przygotowanie zaplecza, wszystkim, którzy
dostarczyli prezenty do „prezenciarni” i prowadzącym spotkanie.
7.
Bóbrka

✓

W środę Nowenna do Matki Bożej.
Orelec

✓

W środę Nowenna do św. Józefa.
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Krzysztof Mazgaj
z naszej parafii i Gabriela Maria Szuber z parafii Haczów - zapowiedź II

oraz Jarosław Sobolak z parafii Tyrawa Wołoska i Ewelina Janina Orłowska
obecnie zamieszkała w parafii Tyrawa Wołoska – zapowiedź I. Kto znałby
przeszkody zachodzące między tymi osobami, uniemożliwiające zawarcie
ważnego małżeństwa proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii
parafialnej.
Parafianom i gościom życzymy odkrywania Pana Boga w pięknie
świata i w drugim człowieku.

