Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
134 Całe Pismo święte jest jedną księgą, a tą jedną księgą jest Chrystus,
"ponieważ całe Pismo święte mówi o Chrystusie i całe Pismo święte
wypełnia się w Chrystusie".
135 Pismo święte zawiera słowo Boże, a ponieważ jest natchnione, jest
prawdziwie słowem Bożym.
136 Bóg jest Autorem Pisma świętego, ponieważ natchnął jego ludzkich
autorów; On działa w nich i przez nich. W ten sposób zapewnia nas, że
ich pisma bezbłędnie nauczają prawdy zbawczej.
137 Interpretacja Pism natchnionych powinna przede wszystkim zwracać
uwagę na to, co Bóg przez świętych autorów pragnie objawić dla naszego
zbawienia. "To, co pochodzi od Ducha, nie może być w pełni zrozumiane
inaczej, jak tylko przez działanie tego samego Ducha".
138 Kościół przyjmuje i czci jako natchnione 46 ksiąg Starego
Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu.
139 Cztery Ewangelie zajmują centralne miejsce, ponieważ ich ośrodkiem
jest Jezus Chrystus.
140 Jedność obu Testamentów wynika z jedności zamysłu Boga i Jego
Objawienia. Stary Testament przygotowuje Nowy, a Nowy wypełnia
Stary. Stary i Nowy Testament wyjaśniają się wzajemnie; obydwa są
prawdziwym słowem Bożym.
141 "Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało
Pańskie" . Pismo święte i Ciało Pańskie karmią cale życie chrześcijańskie
i kierują nim. "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej
ścieżce" (Ps 119, 105).
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą” (Łk 21, 28. 42)

Ze słowami Ewangelii ukazującymi Maryję „pełną łaski”
zgadza się list św. Pawła do Efezjan: „Niech będzie
błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem
duchowym na wyżynach niebieskich, w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas
przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem
ku chwale Majestatu swej łaski”. Najświętsza Dziewica zajmuje pierwsze
miejsce wśród błogosławionych. Ona jedna jest święta i niepokalana w pełnym
tego słowa znaczeniu. W Maryi błogosławieństwo Boże wydało najpiękniejszy
i najdoskonalszy owoc. Musiało to nastąpić nie tylko dlatego, że była
błogosławiona i wybrana „w Chrystusie”, dla Jego zasług, lecz także ze względu
na zadanie, jakie miała spełnić; miała stać się matką Chrystusa.
Dzisiaj Kościół wzywa abyśmy wielbili Boga z powodu cudów, jakich dokonał
w pokornej Dziewicy: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo uczynił cuda”. Bóg
zerwał więzy grzechu pierworodnego, które wiążą wszystkie dzieci Adama
i zastosował do Maryi dzieło zbawienia (zanim jeszcze dokonało się
historycznie), jakiego Jezus, rodząc się z Niej, miał dokonać.
Dziewica z Nazaretu otwiera w ten sposób zastęp odkupionych. Od Niej
zaczyna się historia zbawienia i Ona sama współpracuje w niej dając światu
Tego, który zbawi ludzi. Wszyscy wierzący w Zbawiciela winni iść za Nią. Po
Maryi, dzięki Jej pośrednictwu, Bóg wybrał ich i pobłogosławił „w Chrystusie”,
aby „byli święci i nieskalani... w miłości”. Jeśli ten plan Boży dokonał się
w Maryi z niezwykłą pełnią uprzywilejowania, winien spełniać się w każdym
wierzącym według miary ustanowionej przez Najwyższego. Jeśli ma to nastąpić,
to chrześcijaninowi nie pozostaje nic innego, jak tylko wzorować swoje życie na
życiu Niepokalanej, naśladować Ją w wierności i w nieustannym otwieraniu się
na Boga. Jak w Maryi pełnia łaski rozwinęła się w pełnię miłości ku Bogu
i ludziom, tak w każdym wierzącym łaska powinna wydać owoc miłości ku
Bogu i braciom, na chwałę Najwyższego i rozwój Kościoła.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy

BÓBRKA
Poniedziałek 9.12 16:00 1. Śp. Waleria – w dniu imienin i w 22
rocznicę śmierci
2. Śp. Dorota Kusz – od Aliny Szałaj z
rodziną
Wtorek 10.12
16:00 O zdrowie dla Artura i Eweliny
Środa 11.12
16:00 Śp. Dorota Kusz – od Koleżanek i kolegów
ze Szkoły Podstawowej w Bóbrce
Czwartek 12.12
16:00 1. Za zmarłych z Rodziny Stanisława
Limanówka
2. Śp. Maria Barańska – od chrześniaka
Marcina
Piątek 13.12
16.00 Za zmarłych z Rodziny Stanisława
Limanówka
Sobota 14.12
16.00 1. Śp. Agata i Tomasz Papierniak
2. W 11 urodziny Łucji dziękczynna z
prośbą o potrzebne łaski
Niedziela 15.12
8:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Marii Tokarczyk
12:30 Śp. Jerzy, Katarzyna i Stanisław Sawinda –
od córki Stefanii
ORELEC
Środa 11.12
17:30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Bronisława w 80-te urodziny
Piątek 13.12
17:30 O Boże błogosławieństwo dla Arkadiusza i
Wiktorii i ich Rodziców
Niedziela 15.12
7:00 Śp. Maria, Ludwik, Edward, Zygmunt Koza
11:00 Śp. Teofila, Franciszek, Józef Noweccy
SOLINA
Wtorek 10.12
17.30 Śp. Zofia Roniek – od Rodziny Bańczaków
Niedziela 15.12
9:45 Za Parafian
HUMOR
Przychodzi staruszka do banku, podejmuje wszystkie pieniądze z konta.
Wychodzi. Po pięciu minutach wraca i znów wpłaca całą kwotę na swój
rachunek. Pracownik banku pyta ją po co to robiła, na co babcia:
- A, z wami to nic nie wiadomo! Przeliczyć musiałam...

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela Adwentu – Niepokalane
Poczęcie Najświętszej Maryi Panny 8.12.2019 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu w piątek wspomnienie św. Łucji a w sobotę
wspomnienie św. Jana od Krzyża.
2. Dzisiaj modlimy się w intencji Kościoła na Wschodzie.
3. Zapraszamy do uczestniczenia w roratach - dorosłych, dzieci i
młodzież.
4. W czwartek na Mszę św. o godz. 16.00 i następnie na spotkanie
formacyjne (ok. 30 min.) zapraszam kandydatów do bierzmowania z
klasy 8 z rodzicami.
5. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele w Bóbrce od
20.00 do 21.00.
6. W sobotę o 10.00 zbiórka ministrantów.
7. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne.
8. Dziękuję za ofiary złożone na energię elektryczną. W zakrystii są
jeszcze opłatki wigilijne.
9. Spowiedź adwentowa będzie w naszej parafii 18 grudnia.
10.
BÓBRKA

➢
➢

W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne zebrano kwotę 2534 zł.
Dziękuję za ofiary.

➢

ORELEC

O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę
Państwa: Elżbiety i Godzisława Czerwińskich, Danuty i Janusza
Dobrowolskich, Katarzyny i Piotra Błaszczaków, Joanny i Jakuba
Krajewskich.
➢
W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne zebrano kwotę 1206 zł.
Dziękuję za ofiary.

➢

SOLINA

O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę
Państwa:Heleny i Zbigniewa Ulanowskich, Krystyny i Jerzego
Lewandowskich, Bogusławy Mysiów, Stefanii Berdysz.
Idźmy za wołaniem „adwentowego” proroka: Przygotujcie drogę

Panu.

