Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
126 W formowaniu Ewangelii można wyróżnić trzy etapy:
1. Życie i nauczanie Jezusa. Kościół stanowczo utrzymuje, że cztery
Ewangelie, "których historyczność bez wahania stwierdza, podają wiernie
to, co Jezus, Syn Boży, żyjąc wśród ludzi, dla wiecznego ich zbawienia
rzeczywiście uczynił i czego uczył aż do dnia, w którym został wzięty do
nieba".
2. Tradycja ustna. "(Następnie) Apostołowie po wniebowstąpieniu Pana
to, co On powiedział i czynił, przekazali słuchaczom w pełniejszym
zrozumieniu, którym cieszyli się, pouczeni chwalebnymi wydarzeniami
życia Jezusa oraz światłem Ducha Prawdy oświeceni".
3. Spisanie Ewangelii. "Święci autorzy napisali cztery Ewangelie,
wybierając niektóre z wielu wiadomości przekazanych ustnie lub
pisemnie; ujmując pewne rzeczy syntetycznie lub objaśniając, przy
uwzględnieniu sytuacji Kościołów; zachowując wreszcie formę
przepowiadania, ale zawsze tak, aby nam przekazać szczerą prawdę o
Jezusie".
127 Ewangelia w poczwórnej formie zajmuje w Kościele wyjątkowe
miejsce; świadczy o tym cześć, jaką otacza ją liturgia, i nieporównany
wpływ, jaki zawsze wywierała na świętych:
Nie ma takiej nauki, która byłaby lepsza, cenniejsza i wspanialsza niż
tekst Ewangelii. Rozważajcie i zachowujcie to, czego nasz Pan i
Nauczyciel, Jezus Chrystus, nauczał przez swoje słowa i co wypełniał
przez swoje czyny.
W czasie moich modlitw zatrzymuję się przede wszystkim przy
Ewangelii; w niej znajduję wszystko, co konieczne dla mojej biednej
duszy. Odkrywam w niej ciągle nowe światła, ukryty mistyczny sens.
***
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka
57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl
Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego
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„Chodźcie postępujmy w światłości Pańskiej!” (Iz 2, 5)
Głównym tematem Adwentu jest oczekiwanie na Pana.
Najpierw oczekiwanie Starego Testamentu na przyjście
Mesjasza. Mówią o tym proroctwa, które liturgia w tym czasie
podaje nam do rozważania, by obudzić w nas pragnienie i potrzebę Boga, tak bardzo
żywe w pismach prorockich, a równocześnie, by wezwać ich do dziękczynienia
Najwyższemu za dar zbawienia. Ono jawi się już nie jako wydarzenie przyszłe,
obiecane, bo wcielenie Syna Bożego i Jego narodzenie stało się faktem. On przyszedł
i w Nim spełniły się nadzieje Starego Przymierza a otwarły nadzieje Nowego. Oto więc
nowe oczekiwanie. Przyjście Zbawiciela ma się dokonać w sercu każdego człowieka,
historia całej ludzkości zaś jest już teraz skierowana ku paruzji, tj. ku chwalebnemu
powrotowi Chrystusa na końcu czasów. Tak należy rozważać czytania Adwentu.
Izajasz mówi o erze mesjańskiej, w której wszystkie narody zejdą się do Jerozolimy, by
wielbić jedynego Boga: „Mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę
Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli
Jego ścieżkami»” (2, 3). Wszyscy ludzie staną się braćmi. Jerozolima jest figurą
Kościoła, ustanowionego przez Boga jako „powszechny sakrament zbawienia”. Kościół
zaś wyciąga ręce do wszystkich ludzi, by przyszli do Chrystusa i, stosując się do Jego
nauki, żyli jak bracia w zgodzie i pokoju. Ale jakże długą drogę trzeba jeszcze przebyć,
nim to urzeczywistni się w pełni! Każdy chrześcijanin powinien stać się głosem, który
z żarliwością Izajasza nawołuje ludzi do jedynej wiary i do miłości braterskiej.
Św. Paweł. mówi nam zaś, co należy czynić: „odrzucić uczynki ciemności”, czyli
grzech i „przyoblec się” w cnoty, przede wszystkim w wiarę i miłość. Jest to sprawa
nagląca, „ponieważ zbawienie jest bliżej nas”; istotnie historia zdąża ku swej ostatniej
fazie, ku powtórnemu przyjściu Pana na końcu czasów. Czas, który nas od tego dzieli,
powinien być wykorzystany z gorliwością. Pan, który już przyszedł przez swoje
doczesne narodzenie w Betlejem, stale obecne w życiu każdego człowieka i „ma
przyjść” na końcu czasów, powinien być przyjęty, naśladowany i oczekiwany w czynnej
wierze, nadziei i miłości. Sam Jezus mówił o postawie czujnego oczekiwania, jaka
powinna cechować całe życie chrześcijanina: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym
dniu Pan wasz przyjdzie”. Przyjście Pana dokona się przy końcu życia, gdy spotkam się
ze swoim Zbawicielem. To będzie najpiękniejszy dzień, początek życia wiecznego.
„Dlatego... bądźcie gotowi”.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
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BÓBRKA
1. Za zmarłych z rodziny Stefana Limanówka
2. O zdrowie dla Eweliny i Artura
Za zmarłych Dobroczyńców
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ani i
Mateusza
Śp. Maria Barańska – od Mariusza
Kaliniewicza z Rodziną
Za Parafian
Za Parafian
CHRZEST
Śp. Michał Szałaj – rocznica śmierci
Śp. Stanisław Sawinda – 14 rocznica śmierci
ORELEC
Śp. Zygmunt Dobrowolski – od wnuka Wojtka
O zdrowie dla Janiny
Śp. Edward Dyl – 3 rocznica śmierci
Śp. Ryszard, Maria, Karolina i Józef
Nawroccy
SOLINA
Za zmarłych Dobroczyńców
Za Parafian

HUMOR
- Wiesz, bracie, jak się nazywa stworzenie, które ma wiele łap, zielone oczy i
żółty grzbiet w czarne kreski?
- Naprawdę nie wiem, bracie... Cóż to takiego?
- Ja też nie wiem... ale właśnie ci lezie po szyi...
***
W związku z cnotami mawiał błogosławiony Jan: "Cnota polegająca na tym, że
nie miałeś nigdy pokusy, nie jest cnotą, a zaledwie hipotezą".
***
Franciszkanin i jezuita jadą w nocy pociągiem. Modlą się czytając brewiarz, aż
tu nagle gaśnie światło. Franciszkanin wypowiada następujące słowa:
- Ty Panie stworzyłeś światło i ciemność. Dziękujemy Ci za ten dar i teraz
będziemy Ciebie wielbić w ciemnościach.
Na to wstaje jezuita i dokręca żarówkę

Ogłoszenia Duszpasterskie – I Niedziela Adwentu 1.12.2019 r.
1. Rozpoczyna się Adwent i nowy rok duszpasterski, przeżywany pod hasłem
„Wielka tajemnica wiary”. Od poniedziałku 2 grudnia zapraszamy na Roraty.
2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek – wyjątkowo w tym miesiącu
odwiedziny chorych od godz. 9.00, o godz. 16.00 w Bóbrce półgodzinna
adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań;
I piątek miesiąca - o 16.00 w Bóbrce i o 17.30 w Orelcu półgodzinna adoracja
Najświętszego Sakramentu i spowiedź a następnie Msza św.;
I sobota miesiąca - w Bóbrce o godz. 15.30 Różaniec wynagradzający a
następnie Msza św. z 15-minutowym rozważaniem jednej tajemnicy
różańcowej.
3. W sobotę wyjątkowo nie ma zbiórki ministrantów. Zapraszam na
popołudniowe nabożeństwo.
4. W następną niedzielę przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
5. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne.
6. Dzisiaj radni parafialni odwiedzą nasze domy i przyniosą opłatki wigilijne.
Ofiary składane za opłatki są przeznaczone na energię elektryczną, w tym także
za ogrzewanie kościoła.
7. Dzisiejsza taca jest składką na cele inwestycyjne.
8.
BÓBRKA

➢
➢

W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Radni będą również zbierać ofiary za pracę Pana organisty. Po
konsultacji z Radą parafialną sugerowana kwota od Rodziny to 50 zł, która
byłaby zbierana raz do roku.

➢

O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę
Państwa: Czesława i Janinę Czyrkiewiczów, Michała i Małgorzatę
Czyrkiewiczów, Jana i Alinę Szałajów, Bartłomieja i Magdalenę Otorowskich,
Mariusza i Agnieszkę Zulewskich i Stanisława i Elżbietę Leśniaków.

➢
➢

Wszystkim za troskę o kościół serdecznie dziękuję.
ORELEC

Dziękuję Pani Stanisławie Zaniewicz oraz Paniom z rady Parafialnej za
przygotowanie wieńca adwentowego. W środę Nowenna do św. Józefa.
Obyśmy owocnie przeżyli Adwent i spotkali żywego Boga w Boże
Narodzenie.
Intencje różańcowe na grudzień
1.
Aby wszystkie kraje zadbały o przyszłość dzieci, szczególnie
cierpiących.
2.
Aby Chrystus, Wcielone Słowo Boże, przemieniał karmiących się Jego
Słowem i Ciałem.

