Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
III. Poznanie Boga według nauczania Kościoła
36 "Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem
rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać
Boga, początek i cel wszystkich rzeczy". Bez tej zdolności człowiek nie
mógłby przyjąć Objawienia Bożego. Człowiek posiada tę zdolność,
ponieważ jest stworzony "na obraz Boży" .
37 W konkretnych warunkach historycznych, w jakich się znajduje,
człowiek napotyka jednak wiele trudności w poznaniu Boga za pomocą
samego światła rozumu:
Umysł ludzki zasadniczo mógłby o własnych siłach dojść do prawdziwego i
pewnego poznania tak jedynego osobowego Boga, który przez swoją
Opatrzność czuwa nad światem i nim rządzi, jak i prawa naturalnego, które
Stwórca wypisał w naszych duszach. Skuteczne i owocne wykorzystanie za
pomocą rozumu tych wrodzonych zdolności natrafia jednak w praktyce na
liczne przeszkody. Prawdy dotyczące Boga oraz relacji między Bogiem i ludźmi
przekraczają w sposób absolutny porządek rzeczy podpadających pod zmysły i
gdy powinny one wyrazić się w czynach i kształtować życie, wymagają od
człowieka poświęcenia i wyrzeczenia się siebie. Rozum ludzki natomiast w
poszukiwaniu takich prawd napotyka trudności wynikające z wpływu zmysłów i
wyobraźni oraz ze złych skłonności spowodowanych przez grzech pierworodny.
Sprawia to, że w tych dziedzinach ludzie łatwo sugerują się błędem lub
przynajmniej niepewnością w tym, czego nie chcą uznać za prawdę.

38 Z tego powodu człowiek potrzebuje światła Objawienia Bożego nie
tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego
zrozumienia, lecz także, "by nawet prawdy religijne i moralne, które same
przez się nie są niedostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju
ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z
zupełną pewnością i bez domieszki błędu".
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy Słowo Twoje, Panie,
niech będzie w mych ustach i w moim sercu, bym je mógł wypełnić (Pwt 30, 14)
„Będziesz słuchał głosu Boga swego, Pana, przestrzegając Jego poleceń
i postanowień” (Pwt 30, 10). Bóg nie pozostał obcy życiu człowieka, lecz
pochylił się nad nim, zawarł z nim przymierze i objawił mu swoją wolę.
„Polecenie to, które Ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twych możliwości i nie jest
poza twoim zasięgiem...Słowo to jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i
w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” (tamże 11, 14). Słowo to stało się bliskie
człowiekowi, gdy przedwieczne Słowo Boga stało się ciałem i przyszło rozpiąć
namiot wśród ludzi, odsłaniając im jak najdoskonalej wolę Bożą wyrażoną
w przykazaniach i nauczając ich doskonale wypełniać je.
Ewangelia (Łk 10, 25-37) ukazuje Jezusa na rozmowie z uczonym w prawie na
temat największego przykazania: miłości względem Boga i bliźniego. Uczony
pytał Mistrza nie po to, by się czegoś nauczyć, lecz „by Go wystawić na próbę”
i tak kończy swoje pytanie: „A kto jest moim bliźnim?”. Jezus opowiada historię
pewnego nieszczęśliwca, który został ograbiony i pozostawiony na pół żywy na
drodze. Dwóch przechodzi obok — kapłan i lewita — widzą go, lecz
przechodzą dalej, nie zatroszczywszy się o niego; dopiero pewien Samarytanin
wzrusza się, zatrzymuje i udziela mu pomocy. Wniosek: nie należy czynić
różnic ani z racji wyznania, ani narodowości, nie należy też odróżniać przyjaciół
od nieprzyjaciół; każdy człowiek potrzebujący pomocy jest „bliźnim”
i powinien być miłowany tak jak każdy miłuje samego siebie. Jest jeszcze coś
więcej: Samarytanin zostaje ukazany jako wzór temu, który uważa się za
sprawiedliwego i bezgrzesznego: „Idź, i ty czyń podobnie”, mówi Jezus.
Niewiele znaczy znać doskonale moralność i rozprawiać o niej, kiedy nie umie
się wypełniać podstawowych obowiązków. Kto ma serce twarde, kto jest
egoistą, zawsze znajdzie niezliczone wymówki, by uwolnić się od pomocy
bliźniemu, przede wszystkim gdy wymaga ona trudu i ofiary.

BÓBRKA
Poniedziałek 15.07
Wtorek 16.07
Środa 17.07
Czwartek 18.07
Piątek 19.07
Sobota 20.07
Niedziela 21.07

Środa 17.07
Piątek 19.07
Niedziela 21.07

18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. O zdrowie dla Artura
18.00 1. Śp. Jacek Czop
2. Za Parafian
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
18.00 Śp. Jacek Czop
21.00 Śp. Anna i Tadeusz Orłowscy
8.30 Śp. Zygmunt Dobrowolski – od
uczestników pogrzebu
12.30 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Marka i Joanny Stasiowskich z okazji
25-tej rocznicy ślubu
ORELEC
19.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Rodziny Nawrockich
19.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Czesława z okazji imienin
7.00 Śp. Jan – 4 rocznica śmierci
11.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo w 30-tą rocznicę
ślubu Państwa Czerwińskich
Solina

Niedziela 21.07

9.45

Śp. Jacek Czop

19.00 Śp. Anna i Józef Ulanowscy – od córki
Oli z Rodziną

Ogłoszenia Duszpasterskie – XV Niedziela zwykła 14.07.2019 r.
W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek wspomnienie św.
Bonawentury, we wtorek NMP z Góry Karmel.
2. 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 są odprawiane
dodatkowe Msze św.
3. W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę po
każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane z
tej okazji będą przekazane na zakup środków transportu dla misjonarzy.
Dziękujemy serdecznie.
3. Dzisiaj 14 lipca zapraszamy Parafian i Gości na Festyn do Orelca.
Początek o godz. 15.00. W programie ciekawe 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.
Miłość i dobroć to najważniejsze przykazanie. Nie mogę

uważać ich za ciężar. Poznanie Pana Jezusa uczy, że nie wszystko co
mi wolno jest korzystne dla mnie. Mam wybierać. Sam zdecyduj.
Odwagi we właściwych wyborach życzmy sobie.

