Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
II. Drogi prowadzące do poznania Boga
31 Człowiek stworzony na obraz Boga, powołany, by Go poznawać i miłować,
szukając Boga, odkrywa pewne "drogi" wiodące do Jego poznania. Nazywa się
je także "dowodami na istnienie Boga"; nie chodzi tu jednak o dowody, jakich
poszukują nauki przyrodnicze, ale o "spójne i przekonujące argumenty", które
pozwalają osiągnąć prawdziwą pewność.
Punktem wyjścia tych "dróg" prowadzących do Boga jest stworzenie: świat
materialny i osoba ludzka.
32 Świat: biorąc za punkt wyjścia ruch i stawanie się, przygodność, porządek i
piękno świata, można poznać Boga jako początek i cel wszechświata.
Święty Augustyn mówi: "Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, które
rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj piękno nieba... zapytaj wszystko, co
istnieje. Wszystko odpowie ci: Spójrz i zauważ, jakie to piękne. Piękno tego, co
istnieje, jest jakby wyznaniem. Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,
jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?"
33 Człowiek: zadaje sobie pytanie o istnienie Boga swoją otwartością na prawdę
i piękno, swoim zmysłem moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim
dążeniem do nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej otwartości
dostrzega znaki swojej duchowej duszy. "Zalążek wieczności, który w sobie nosi,
nie może być sprowadzany do samej tylko materii" - jego dusza może mieć
początek tylko w Bogu.
34 Świat i człowiek świadczą o tym, że nie mają w sobie ani swej pierwszej
zasady, ani swego ostatecznego celu, ale uczestniczą w Bycie samym w sobie,
który nie ma ani początku, ani końca. W ten sposób tymi różnymi "drogami"
człowiek może dojść do poznania istnienia rzeczywistości, która jest pierwszą
przyczyną i ostatecznym celem wszystkiego, "a którą wszyscy nazywają
Bogiem".
35 Władze człowieka uzdalniają go do poznania istnienia osobowego Boga. Aby
jednak człowiek mógł zbliżyć się do Niego, Bóg zechciał objawić mu się i udzielić
łaski, by mógł przyjąć to objawienie w wierze. Dowody na istnienie Boga mogą
jednak przygotować człowieka do wiary i pomóc mu stwierdzić, że wiara nie
sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
Dzisiejsze czytania podejmują
temat pokoju. Pierwsze czytanie przedstawia
na Niedzielę
pokój jako syntezę dóbr — radości, szczęścia bezpieczeństwa, spokoju,
pociechy — jakie Bóg obiecał odnowionej Jerozolimie, po wygnaniu
babilońskim. „Oto skieruję do niej pokój jak rzekę... Jak kogo pociesza własna
matka, tak Ja was pocieszać będę”. Pokój to dar Boży. Jezus przyniesie pokój,
który będzie równocześnie łaską, zbawieniem, szczęściem wiecznym dla
całego Ludu Bożego, napływającego z całego świata do Jerozolimy niebieskiej,
królestwa pokoju. Kościół jako Jerozolima ziemska, posiada skarb pokoju,
który ofiarował Jezus ludziom dobrej woli i ma za zadanie rozszerzać go na
świecie. Ten obowiązek powierzył Zbawiciel uczniom posłanym głosić
królestwo Boże. „Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”. Ta
wypowiedź wskazuje właśnie na posłannictwo cichości, dobroci, pokoju.
Posłannictwo podobne do Jezusowego: „Oto Baranek Boży, który gładzi
grzechy świata”, nie potępiający grzeszników, lecz ofiarujący siebie samego.
„Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi!”,
Nie chodzi tu o zwykłe pozdrowienie, lecz o błogosławieństwo Boże
przynoszące zbawienie. Gdzie „zstępuje” pokój Jezusa, który pojednał ludzi
z Bogiem i miedzy sobą, tam zstępuje zbawienie. Człowiek żyjący w pokoju
z Bogiem i braćmi, żyje w łasce i miłości, jest zbawiony od grzechu. Jezus
jednak uprzedził, że nie należy oczekiwać pokoju podobnego do tego, jaki
ofiaruje świat, ten bowiem daje jedynie fałszywą obietnicę szczęścia. „Niech
się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka” , powiedział Jezus. Chociaż świat
szydzi i odrzuca ten pokój i uczniowie cierpią z tego powodu, to jednak nie
tracą pokoju wewnętrznego ani nie przestają głosić „dobrej nowiny o pokoju”.
Pokorni, ubodzy, bez roszczeń, zadowoleni z tego, co zaspokaja potrzeby życia,
spełniają na świecie posłannictwo Jezusa, głosząc każdemu, kto chce przyjąć
„dobrą nowinę o pokoju”.
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BÓBRKA
Poniedziałek 8.07
Wtorek 9.07
Środa 10.07
Czwartek 11.07
Piątek 12.07
Sobota 13.07

Niedziela 14.07

Środa 10.07
Piątek 12.07
Niedziela 14.07

Niedziela 14.07

18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. O zdrowie dla Artura
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
21.00 Śp. Śp. Bronisław i Krzysztof
Dobrowolscy
8.30 Śp. Stanisława Kusz – od
pracowników WZW Jawor –
12.30 żywnościówka
Śp. Zygmunt Dobrowolski – od
Rodziny Orłowskich z Ustianowej
ORELEC
19.00 Śp. Antonina Podgórska – od
Rodziny Gawłowskich
19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej dla Adasia, Bartka i ich
Rodziców
7.00 Śp. Antonina Podgórska – od
swatowej Zofii
11.00 Śp. Krzysztof Dobrowolski
Solina
9.45 Śp. Jacek Czop
19.00 Śp. Maria Dutt – 3 rocznica
śmierci

Ogłoszenia Duszpasterskie – XIV Niedziela zwykła 7.07.2019 r.
1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają : w poniedziałek wspomnienie św. Jana
z Dukli, patrona archidiecezji, w czwartek święto św. Benedykta, patrona Europy,
w piątek wspomnienie św. Brunona z Kwerfurtu a w sobotę wspomnienie
świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
2. Od 6.07 do 24.08 w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz od 30.06 do 25.08 w
Solinie w niedziele o 19.00 są odprawiane dodatkowe Msze św.
3. Za tydzień zapraszamy Parafian i Gości na Festyn do Orelca.
Początek o godz. 15.00. W programie zajęcia dla dzieci, występ bieszczadzkiego
artysty Piotra Rogali „Rogalika”, występ zespołu tanecznego „Diament”,
degustacja regionalnych potraw, zabawa taneczna. Dochód z festynu
przeznaczony będzie na ogrzewanie w kościele.
4. W okresie wakacji nie ma adoracji w piątki.

5. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
6.
Bóbrka
✓ W środę Nowenna do Matki Bożej.
Orelec
✓ W sobotę 13 lipca zapraszamy Panie chętne pomóc przygotować
pierogi i ciasta na festyn do świetlicy na godz. 14.00.
✓ Wojewódzki Konserwator Zabytków przeznaczył kwotę 4o tys. zł
na dalsze prace przy „starym” kościele.
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Jarosław Sobolak z parafii Tyrawa Wołoska i Ewelina Janina Orłowska
obecnie zamieszkała w parafii Tyrawa Wołoska – zapowiedź II. Kto
znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, uniemożliwiające
zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o zgłoszenie się do
kancelarii parafialnej.
Intencje różańcowe na lipiec
1. Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by
niesprawiedliwość nie miała ostatniego słowa.
2. O gorliwość w posłudze dla wszystkich posłanych do głoszenia
Ewangelii.

