Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

GŁOS SERCA

Chrystus Jezus - "Pośrednik i Pełnia całego Objawienia"
65 "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez
proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna" (Hbr 1,
1-2). Chrystus, Syn Boży, który stał się człowiekiem, jest jedynym, doskonałym
i ostatecznym Słowem Ojca. W Nim powiedział On wszystko i nie będzie już
innego słowa oprócz Niego. Obok wielu innych doskonale to wyraża św. Jan od
Krzyża, komentując Hbr 1, 1-2:
Od kiedy Bóg dał nam swego Syna, który jest Jego jedynym Słowem, nie ma
innych słów do dania nam. Przez to jedno Słowo powiedział nam wszystko
naraz i nie ma już nic więcej do powiedzenia (...) To bowiem, o czym częściowo
mówił dawniej przez proroków, wypowiedział już całkowicie w Nim dając nam
Go całego, to jest swojego Syna. Jeśli więc dzisiaj ktoś chciałby Go jeszcze o
coś pytać lub prosić o jakąś wizję lub objawienie, nie tylko postępowałby
nieroztropnie, lecz także obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych jedynie w
Chrystusa bądź szukając poza Nim innej rzeczy albo nowości.
Nie będzie innego objawienia
66 "Chrześcijańska ekonomia zbawienia, jako nowe i ostateczne przymierze,
nigdy nie przeminie i nie należy już więcej oczekiwać żadnego publicznego
objawienia przed chwalebnym ukazaniem się Pana naszego, Jezusa Chrystusa".
Chociaż jednak Objawienie zostało już zakończone, to nie jest jeszcze
całkowicie wyjaśnione; zadaniem wiary chrześcijańskiej w ciągu wieków będzie
stopniowe wnikanie w jego znaczenie.
67 W historii zdarzały się tak zwane objawienia prywatne; niektóre z nich
zostały uznane przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do depozytu
wiary. Ich rolą nie jest "ulepszanie" czy "uzupełnianie" ostatecznego Objawienia
Chrystusa, lecz pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce
historycznej. Zmysł wiary wiernych, kierowany przez Urząd Nauczycielski
Kościoła, umie rozróżniać i przyjmować to, co w tych objawieniach stanowi
autentyczne wezwanie Chrystusa lub świętych skierowane do Kościoła.
Wiara chrześcijańska nie może przyjąć "objawień" zmierzających do
przekroczenia czy poprawienia Objawienia, którego Chrystus jest
wypełnieniem. Chodzi w tym wypadku o pewne religie niechrześcijańskie, a
także o pewne ostatnio powstałe sekty, które opierają się na takich
"objawieniach".
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Któż z ludzi rozezna zamysł Boży?” (Mdr 9, 13-18).
W najlepszym wypadku człowiek zna „rzeczy
ziemskie”. Jego rozumowania są „wątpliwe
i niepewne”, zawsze podległe błędom, bo zmysły
często go uwodzą, by przenosił wartości doczesne nad wieczne, dobra teraźniejsze
nad przyszłe. Bez pomocy Bożej nie można nie ulec tym pokusom i błędom. Ta
nauka osiągnęła szczyt, kiedy Jezus, Mądrość odwieczna, przyszedł ukazać ludziom
przez swoje słowo i swój przykład drogę zbawienia. Taki jest temat dzisiejszej
ewangelii (Łk 14, 25-33). „Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści
swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być
moim uczniem” (tamże 26). Słowo „nienawidzić” znaczy tutaj, według języka
semickiego: „kochać mniej”, „nie stawiać wyżej. Tylko Bóg ma prawo do
bezwzględnego pierwszeństwa w sercu i życiu człowieka; Jezus jest Bogiem,
a zatem słusznie wymaga tego jako nieodzownego warunku, aby być Jego uczniem.
To dotyczy wszystkich, nawet zwykłych wiernych, podobnie jak i wszystkich
dotyczy następujące zdanie: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie
może być moim uczniem”, Jezus wskazuje na konieczność niesienia jak On krzyża
z miłością i wytrwałością. On niósł krzyż aż do śmierci, na nim umarł; chrześcijanin
nie może myśleć, że tylko niekiedy go poniesie, lecz powinien brać krzyż na
ramiona każdego dnia, aż do śmierci. Jak nie wolno stawiać ponad Chrystusa
żadnego stworzenia, nawet najdroższego, tak też nie wolno stawiać nad Niego
własnego powodzenia, korzyści lub zadowolenia. Przypowieści o człowieku, który
chciał wybudować wieżę, i o królu zamierzającym prowadzić wojnę uczą, że
naśladowanie Chrystusa jest przedsięwzięciem doniosłym i zobowiązującym,
a zatem nie można podejmować go lekkomyślnie. Człowiek nie może się ograniczyć
do obliczania własnych zasobów i sił osobistych, by zobaczyć, czy może podjąć
dzieło, lecz powinien zwrócić uwagę na łaskę, jakiej Bóg obficie udziela temu, kto
chce być wierny Chrystusowi. Jeśli Bóg powołuje do naśladowania bardziej
bezpośredniego i wyłącznego, jest pewne, że udziela równocześnie odpowiedniej
łaski. O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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Poniedziałek
9.09
Wtorek 10.09
Środa 11.08
Czwartek 12.09
Piątek 13.09

18:00

Według intencji ofiarodawcy (za zmarłych)

1. W tym tygodniu w Liturgii przypada w piątek wspomnienie św. Jana
Chryzostoma.

18:00
18:00
18:00
18:00

O zdrowie dla Artura

2. W sobotę Święto Podwyższenia Krzyża. Tego dnia w całej Polsce
będziemy modlić się adorując krzyż. Zapraszamy do Bóbrki na godz.
17.00

Sobota 14.09
Niedziela 15.09

18:00
8:30
12:30

Według intencji ofiarodawcy (za zmarłych)
O Boże błogosławieństwo dla Konrada,
Krystyny i ich dzieci
Za Parafian
Śp. Stanisława Kusz – od pracowników
WZW Jawor
Śp. Stanisław Kołtun – 3 rocznica śmierci
ORELEC

Środa 11.09

19:00

Piątek 13.09

19:00

Sobota 14.09
Niedziela 15.09

14.00
7:00
11:00

Niedziela 15.09

9:45

Śp. Antonina Podgórska – Anieli
Podgórskiej z rodziną
Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Kazimiery
Dobrowolskiej
Msza św. ślubna
Śp. Ewa Zaniewicz – 3 rocznica śmierci
Śp. Maria, Michał i Józefa Długi – 4
rocznica śmierci
SOLINA
Śp. Jan, Katarzyna Cioć, Czesław i Michał
Cioć

HUMOR
Pierwsze zebranie w przedszkolu:
- I nie wierzcie państwo w to, co będą opowiadać wasze dzieci o nas, a
my ze swojej strony obiecujemy, że nie uwierzymy w to co one
opowiadają o was...

3. W sobotę na spotkanie o godz. na godz.
ministrantów.

10.00 zapraszamy

4. Z różańcem pod krzyżem
Abp Adam Szal, zachęca nas wszystkich do różańcowej modlitwy
14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Na wspólną
modlitwę, w duchowej łączności z całą Archidiecezją, zgromadzimy się
w kościele w Bóbrce o godz. 17.00. Intencją jest ekspiacyjna
(wynagrodzenie) za wszelkie grzechy raniące Chrystusa i Jego Kościół.
Naszą intencją modlitewną obejmijmy również sprawę powołań w
Archidiecezji oraz jedności w rodzinach, parafiach i Ojczyźnie.
5. W następną niedzielę po Mszy św. o 8.30 spotkanie organizacyjne w
kościele dla rodziców i dzieci klasy III w ramach przygotowań do I
Komunii św.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
7.
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➢
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W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy..

Dziękuję Państwu Czesławowi i Marii Kuszom za prace
pielęgnacyjne wokół kościoła.

