Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Bóg objawia swoje imię
203 Bóg objawił się Izraelowi pozwalając mu poznać swoje imię. Imię
wyraża istotę, tożsamość osoby i sens jej życia. Bóg ma imię; nie jest
jakąś anonimową siłą. Ujawnić swoje imię oznacza pozwolić, by inni
mogli nas poznać, w jakiś sposób ujawnić siebie, stając się dostępnym,
możliwym do głębszego poznania i do bycia wzywanym po imieniu.
204 Bóg objawiał się swemu ludowi stopniowo i pod różnymi imionami,
ale objawienie imienia Bożego dane Mojżeszowi w teofanii płonącego
krzewu, na początku Wyjścia z Egiptu i Przymierza na Synaju, okazało
się objawieniem podstawowym dla Starego i Nowego Przymierza.
Bóg żywy
205 Bóg przywołuje Mojżesza z krzewu, który płonął, ale się nie spalał.
Bóg mówi do Mojżesza: "JESTEM Bogiem ojca twego, Bogiem
Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3, 6). Bóg jest Bogiem
ojców; Tym, który wzywał i prowadził patriarchów w ich wędrówkach.
Jest Bogiem wiernym i współczującym, który pamięta o nich i o swoich
obietnicach; przychodzi, by wyzwolić ich potomków z niewoli. Jest
Bogiem, który posłuży się swoją wszechmocą w spełnieniu tego zamysłu.
"Ja Jestem, Który Jestem"
Mojżesz... rzekł Bogu: "Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał
mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam
powiedzieć?" Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: "JESTEM, KTÓRY JESTEM”.

206 Objawiając swoje imię JAHWE, "Ja Jestem Tym, Który Jest", "Ja
Jestem Tym, Który Jestem" lub "Ja Jestem, Który Jestem", Bóg mówi,
kim jest i jakim imieniem należy Go wzywać. Jest ono imieniem
objawionym, a zarazem w pewnej mierze uchyleniem się od ujawnienia
imienia, i wyraża ono najlepiej, kim jest Bóg, który nieskończenie
przekracza to wszystko, co możemy zrozumieć lub powiedzieć o Nim, a
zarazem jest On Bogiem, który staje się bliski ludziom.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Chwała Tobie, Chryste, światło na oświecenie pogan (Łk 2,
32)
Liturgia dzisiejszego święta nosi cechę radości
z powodu pierwszego wejścia Chrystusa do świątyni, a zarazem cechę ofiary,
On bowiem przychodzi i do świątyni, aby być złożonym w ofierze.
Początek daje proroctwo Malachiasza (3, 1-4): „przybędzie do swej
świątyni Pan, którego wy oczekujecie. Łatwo zastosować te słowa do
wydarzenia, jakie dzisiaj wspominamy: przybycie Chrystusa do świątyni, gdzie
Maryja i Józef ofiarują Go czterdziestego dnia po urodzeniu. Syn Boży stając się
człowiekiem, chciał „się upodobnić pod każdym względem do braci” (Hbr 2,
17); nie przestając być Bogiem, raczył być prawdziwym człowiekiem wśród
ludzi, włączając się w ich historię i dzieląc we wszystkim ich życie wraz
z zachowywaniem prawa obowiązującego człowieka grzesznego. Wypełnienie
prawa staje się w ten sposób okazją do spotkania Jezusa w świątyni ze swoim
ludem, oczekującym Go przez wiarę. Istotnie wita Go Symeon, „człowiek prawy
i pobożny, który wyczekiwał pociechy Izraela” (Łk 2, 25), i prorokini Anna
żyjąca w modlitwie i pokucie. Oświeceni przez Ducha Świętego, oboje
rozpoznają w tym małym dzieciątku, które przedstawia Panu młoda matka,
obiecanego Zbawiciela, a z serca ich wydobywa się hymn uwielbienia. Symeon
wziął Je w objęcia wołając: „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu...
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie”. Anna zaś mówi o Nim z radością
„wszystkim, którzy wyczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”.
Liturgia zaprasza dzisiaj wiernych do pójścia na spotkanie z Chrystusem
w domu Bożym, gdzie mogą Go odnaleźć w sprawowanej Eucharystii i uczcić
jako swego Zbawiciela, składając Mu hołd wiary i miłości żarliwej, podobnych
do wiary i miłości Symeona i Anny, a w końcu przyjąć Go, wprawdzie nie
w objęcia, lecz do serca. Takie ma znaczenie procesja „z gromnicami”: iść na
spotkanie z Chrystusem, „światłością świata”, z zapalonym światłem życia
chrześcijańskiego, które ma być świetlanym odbiciem Jego blasku.
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD

BÓBRKA
Poniedziałek 3.02 16.00 Za cierpiących w czyśćcu
Wtorek 4.02
16.00 Śp. Dorota Kusz – od koleżanek i kolegów
ze Szkoły Podstawowej w Berezce
Środa 5.02
16.00 Śp. Dorota Kusz – od Haliny Młynarczyk
Czwartek 6.02
16.00 Za cierpiących w czyśćcu
Piątek 7.02
16.00 Śp. Walenty Seń – od Rodziny Szramowiat
Sobota 8.02
16.00 Za cierpiących w czyśćcu
Niedziela 9.02
8:30
Śp. Dorota i Stanisław Kusz – od
Aleksandry Kusz z rodziną
12:30 Śp. Dorota Kusz – od Haliny Młynarczyk
ORELEC
Środa 5.02
17.30 Śp. Teresa Janusz
Piątek 7.02
17.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Marty
Niedziela 9.02
7:00
Śp. Tadeusz Fedorowicz – 10 rocznica
11:00 śmierci
O Boże błogosławieństwo Boże dla Klaudii
z okazji urodzin
CHRZEST
SOLINA
Niedziela 9.02
9:45 Śp. Bogusław Duś
HUMOR
- Stachu! Słyszałeś co w niedziele w kościele na mszy zrobił Janek
Nowak?
- Nie słyszałem.
- Kościelny szedł zbierać ofiarę, a Janek zasnął w ławce i głośno chrapał.
Kościelny go potrząsa za ramie, a ten na cały glos krzyczy: 'Odczep się,
mam miesięczny!'
***
- Wczoraj wyznałem wszystkie grzechy swojej dziewczynie.
- I co?
- Nie pomogło, za trzy tygodnie ślub.
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1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek
św. Błażeja, w środę św. Agaty, a w czwartek św. Pawła Miki i
Towarzyszy.
2. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek miesiąca: o godz. 16.00 półgodzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu w intencji powołań i możliwość spowiedzi;
I piątek miesiąca: od godz. 9.00 odwiedziny chorych, o 16.00 w Bóbrce i
o 17.30 w Orelcu półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i
spowiedź a następnie Msza św.;
3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.
4. Dzisiejsza taca jest przeznaczona na cele inwestycyjne. Dziękuję za
każdą złotówkę.
5. Możemy przekazać 1% podatku na leczenie naszego parafianina Witka
Fedorowicza. Dane: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski
w Lesku z/s w Huzelach - KRS 0000036376. W rubryce:
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL SZCZEGÓŁOWY 1%”
wpisać: 1% na leczenie i rehabilitację WITOLDA FEDOROWICZA.
6.
Bóbrka
• W środę o godz. 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
Orelec
• W środę Nowenna do św. Józefa.
Intencje różańcowe na luty:
1.
O realną pomoc dla emigrantów.
2.
Za chorych, aby w Eucharystii znajdowali umocnienie i
uzdrowienie.
Światło świecy jest znakiem oczekiwania na życie w pełni
radości i wolności – bez grzechu. Czy tego naprawdę pragnę?

