Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
III. Duch Święty - "Interpretator" Pisma świętego
109 W Piśmie św. Bóg mówi do człowieka w sposób ludzki. Aby dobrze
rozumieć Pismo św., trzeba więc zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy
rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg chciał nam ukazać przez ich
słowa.
110 W celu zrozumienia intencji autorów świętych trzeba uwzględnić
okoliczności ich czasu i kultury, "rodzaje literackie" używane w danej
epoce, a także przyjęte sposoby myślenia, mówienia i opowiadania.
111 Ponieważ Pismo św. jest natchnione, istnieje druga zasada poprawnej
interpretacji, nie mniej ważna niż poprzednia, bez której Pismo św.
byłoby martwą literą: "Pismo święte powinno być czytane i
interpretowane w tym samym Duchu, w jakim zostało napisane".
Sobór Watykański II wskazuje na trzy kryteria interpretacji Pisma
świętego, odpowiadające Duchowi, który je natchnął:
112 1. Zwracać uwagę przede wszystkim na "treść i jedność całego Pisma
świętego". Jakkolwiek byłyby zróżnicowane księgi, z których składa się
Pismo święte, to jest ono jednak jedno ze względu na jedność Bożego
zamysłu, którego Jezus Chrystus jest ośrodkiem i sercem, otwartym po
wypełnieniu Jego Paschy:
113 2. Czytać Pismo święte w "żywej Tradycji całego Kościoła". Według
powiedzenia Ojców Kościoła, "Pismo święte jest bardziej wypisane na
sercu Kościoła niż na pergaminie". Istotnie, Kościół nosi w swojej
Tradycji żywą pamięć słowa Bożego, a Duch Święty przekazuje mu
duchową interpretację Pisma świętego "według sensu duchowego, który
Duch daje Kościołowi".
114 3. Uwzględniać "analogię wiary". Przez "analogię wiary" rozumiemy
spójność prawd wiary między sobą i w całości planu Objawienia.
***
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. „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie”. Ufać Chrystusowi mimo szalejących
burz. Ewangelia (Łk 21, 5-19) podaje wyjątek z
przemówienia Jezusa, w którym przepowiednia
wydarzeń, jakie poprzedzą koniec świata, przeplata się z przepowiednią
wydarzeń, mających poprzedzić upadek Jerozolimy i zniszczenie świątyni.
Pan mówi o ukazaniu się wielu, którzy wystąpią w Jego imieniu, głosząc
fałszywą naukę i fałszywe przepowiednie. „Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. nie chodźcie za nimi”. Należy być ostrożnym i umieć
rozróżniać; tego, kto sprzeciwia się Pismu świętemu, kto nie jest
z Kościołem, z Papieżem, nie wolno słuchać. Jezus zapowiada następnie
„wojny, przewroty... trzęsienia ziemi, głód i zarazę”. Historia każdej epoki
zapisuje klęski tego rodzaju; dlatego byłoby zuchwalstwem dopatrywać się
w nich — jak i w mnóstwie fałszywych proroków — znaku zbliżającego się
końca. Sam Jezus tutaj rzekł: „nie trwóżcie się... nie zaraz nastąpi koniec”.
Wydarzenia te „muszą jednak nastąpić”; według planu Bożego ich zadaniem
jest przypominanie ludziom, że tutaj na ziemi wszystko przemija, wszystko
jest w drodze ku „nowemu niebu i ziemi nowej,” (2 P 3, 13), a sprawiedliwi
będą uczestniczyli na wieki w chwale swojego Pana. Podobnie należy
patrzeć na prześladowania, jakie dotykają Kościół, nie są one dla zguby, lecz
dla dobra wierzących, by oczyścić i umocnić ich wiarę. „Będzie to dla was
sposobność — mówi Jezus — do składania świadectwa” (Łk 21, 13).
Dlatego zakończenie tego wyjątku jest pełne ufności. Jezus zachęca swoich
uczniów, aby się nie przejmowali nawet wówczas, gdy zostaną uwięzieni,
ciągani przed sądy, prześladowani przez przyjaciół lub krewnych, stając się
dla wszystkich przedmiotem nienawiści. On będzie czuwał nad nimi, i jeśli
dla Jego imienia muszą utracić życie, zyskają je w wieczności
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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BÓBRKA
1. Śp. Józef Kusz
2. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha
Świętego dla Justyny i Joanny z okazji urodzin
Wypominkowa
Śp. ks. Sławomir Grzela
O zdrowie dla Artura i Eweliny
O Boże błogosławieństwo, obfitość łask i opiekę
Matki Bożej dla Aleksandry Bal w 1 urodziny
1. Za Parafian
2.Śp. Mieczysław Drozd
O Boże błogosławieństwo dla Zdzisława z
okazji imienin i urodzin
O siły do walki z chorobą dla Moniki
ORELEC
Śp. Stanisław Węgrzyn – 3 rocznica śmierci
Wypominkowa

Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Rodziny
Słotwińskich
11:00 Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Rodziny Danuty
Koza z Rodziną
SOLINA
Wtorek 19.11
17.30 Wypominkowa
Niedziela 24.11
9:45
Śp. Bolesław Derewońko – 3 rocznica śmierci
HUMOR
- Wyobraź sobie, że jedziesz sobie samochodem o stałej prędkości, po prawej
stronie masz przepaść, po lewej jedzie samochód straży pożarnej zachowując tą
samą prędkość co ty. Przed tobą biegnie świnia wielkości twojego samochodu a
za tobą tuż nad ziemią leci helikopter. Co należy zrobić, żeby się zatrzymać?
- Zsiąść z karuzeli i ustąpić miejsca komuś młodszemu.
***
Pacjent w prywatnym szpitalu ustala szczegóły dotyczące zabiegu. Rozmowa z
anestezjologiem:
- A ile będzie kosztować narkoza?
- 1200 zł.
Niedziela 24.11

7:00

- 1200 zł za to, żeby mi się film urwał?! Trochę drogo, nie sądzi pan?
- Nie. Urwany film dostaje pan gratis. Opłata jest za to, żeby się znowu zaczął
wyświetlać.

Ogłoszenia Duszpasterskie
XXXIII Niedziela zwykła 17.11.2019 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: we wtorek św.
Rafała Kalinowskiego, w czwartek Ofiarowania NMP, w piątek św.
Cecylii.
2. Zapraszamy w piątek na adorację Najświętszego Sakramentu do
kościoła w Bóbrce od godz. 20.00 do godz. 21.00
3. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej
Prowincji Księży Pallotynów. Po Mszy św. o godz. 11.00 i 12.30 przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy akt poświecenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za publiczne
odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
4. Zachęcam wszystkich do uczestniczenia we wspólnej modlitwie
różańcowej za zmarłych w dni powszednie przed każdą Mszą św. do
końca listopada.
5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.
6.
BÓBRKA

➢

Radnych parafialnych zapraszam na spotkanie we wtorek na
godz. 19.00 do domu parafialnego.

Zostawiajmy za sobą dobro w ludzkich sercach i w świecie.
Chrystus daje nam tyle mądrości i sił ile trzeba – sztuką jest te
dary jak najlepiej wykorzystać.

