Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
PRZEKAZYWANIE OBJAWIENIA BOŻEGO
74 Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania
prawdy" (1 Tm 2, 4), czyli Chrystusa Jezusa. Jest więc konieczne, by
Chrystus był głoszony wszystkim narodom i wszystkim ludziom, i by w ten
sposób Objawienie docierało aż na krańce świata.
I. Tradycja apostolska
75 "Chrystus Pan, polecił Apostołom, by Ewangelię, którą sam wypełnił i
ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy
zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże".
Przepowiadanie apostolskie...
76 Przekazywanie Ewangelii, zgodnie z nakazem Pana, dokonuje się dwoma
sposobami:
Ustnie: za pośrednictwem "Apostołów, którzy nauczaniem ustnym,
przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z
Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego";
Pisemnie: "przez Apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani
natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu.
77 "Aby Ewangelia była zawsze w Kościele zachowywana, zostawili
apostołowie biskupów jako następców swoich «przekazując im swoje
stanowisko nauczycielskie». Nauczanie apostolskie, które w szczególny
sposób wyrażone jest w księgach natchnionych, miało być zachowane w
ciągłym następstwie aż do czasów ostatecznych.
78 To żywe przekazywanie, wypełniane w Duchu Świętym, jest nazywane
Tradycją w odróżnieniu od Pisma świętego, z którym jednak jest ściśle
powiązane.
79 W ten sposób udzielanie się Ojca, którego dokonał On przez swoje Słowo
w Duchu Świętym, pozostaje obecne i aktywne w Kościele: "Bóg, który
niegdyś przemówił, rozmawia bez przerwy z Oblubienicą swego Syna
ukochanego, a Duch Święty, przez którego żywy głos Ewangelii
rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół w świecie, wprowadza wiernych
we wszelką prawdę oraz sprawia, że słowo Chrystusowe w nich mieszka.
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SŁOWO NA
NIEDZIELĘ
Panie, daj, abym gromadził sobie skarby w niebie, bo gdzie jest mój
skarb, tam będzie i serce moje (Mt 6, 20-21)
Zdania Ewangelii pomagają zrozumieć, w jaki sposób chrześcijanin
powinien posługiwać się bogactwami mając na uwadze swój cel —
wieczność. Zbawiciel nazwał pieniądz „niegodziwą mamoną”, zbyt
często bowiem jest owocem nieuczciwych zysków; używany nieuczciwie,
może stać się przeszkodą-do zbawienia, lecz obracany na rzecz
potrzebujących, pomoże nam je osiągnąć. W ten sposób chrześcijanin
zapewni sobie przyjaciół, którzy go przyjmą „do wiecznych przybytków”.
Używanie pieniędzy wymaga nadzwyczajnej uczciwości zarówno
w sprawach wielkich, jak i w małych, a nawet najmniejszych, „kto
bowiem w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny,
a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy
będzie”. Jeśli człowiek nie zachowuje wewnętrznej rezerwy wobec
interesów, obracanie pieniędzmi staje się pokusą, przed którą trudno się
bronić; wówczas tak właściciel, jak i zarządca mogą stać się
niewolnikami pieniądza., najgorszego tyrana, który nie pozostawia żadnej
wolności, nawet tej, jakiej wymaga służba Bogu. Nie można nigdy dosyć
rozważać ostrzeżenia Pana: „Nie możecie służyć Bogu i mamonie”.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

Poniedziałek
23.09
Wtorek 24.09
Środa 25.08
Czwartek 26.09
Piątek 27.09
Sobota 28.09

Niedziela 29.09

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

8:30
12:30

BÓBRKA
AID
O zdrowie dla Artura

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają wspomnienia: w poniedziałek
św. ojca Pio, w piątek św. Wincentego a Paulo a w sobotę św. Wacława.

AID
Za Parafian
1. Śp. Czesław i Stefan
2. O Boże błogosławieństwo i łaskę wiary
dla Michała z okazji imienin

2. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.

Śp. Michał Stareńki, Anastazja, Roman i
Maria
Śp. Józefa Adamko
ORELEC

➢
➢

Środa 25.09

19:00

Śp. Antonina Podgórska

Piątek 27.09

19:00

Niedziela 29.09

7:00
11:00

Śp. . Zygmunt Dobrowolski i jego Rodzice –
od Józefy
Śp. Michał Mamrowicz – od Syna z Żoną
1. Śp. Stefan i Bronisława
2. Śp. Michał Podgórski

Niedziela 29.09

9:45

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXV Niedziela zwykła 22.09.2019 r.

SOLINA
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o
Bożą opiekę i zdrowie oraz w intencji Panu
Bogu wiadomej

HUMOR
Bracia Kapucyni w Ołomuńcu (Czechy) swój klasztor ze względów
duszpasterskich szerzej otwarli dla dzieci i młodzieży. Pewnego dnia
dziewczynka w wieku około 12 lat pyta jednego z braci:
- Co oznaczają węzły na sznurku, którym jest przepasany?
- Pierwszy oznacza ubóstwo; że nie mogę mieć niczego na własność.
Drugi, że nie będę się żenił.
Wtedy dziewczynka dorzuca:
- A, która by ciebie chciała, jeśli nie będziesz miał pieniędzy?!

3. W piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do
kościoła w Bóbrce od 20.00 do 21.00.
4. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
5.
BÓBRKA
W środę Nowenna do Matki Bożej.

W gablocie znajduje się informacja o bezpłatnych badaniach
lekarskich dla pań w Polańczyku przy świetlicy 2 października w godz.
od 9.00 do 17.00. Konieczność wcześniejszej rejestracji pod nurem 17
582 40 60.

➢

Proszę wszystkie rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie
kościoła o dokonanie wpłaty. Czas dwunastu miesięcy za który wpłacamy
zgodnie z ustaleniami 100zł lub 50 zł kończy się każdego roku we
wrześniu.
SOLINA

➢

W gablocie znajduje się informacja o bezpłatnych badaniach
lekarskich dla pań w Polańczyku przy świetlicy 2 października w godz.
od 9.00 do 17.00. Konieczność wcześniejszej rejestracji pod nurem 17
582 40 60.

Otwierajmy się na Boże słowa i starajmy się jak
najlepiej przeżywać Mszę św. by każdego dnia iść Bożą
drogą.

