Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
OJCIEC
Ojciec objawiony przez Syna
238 Wzywanie Boga jako "Ojca" jest znane w wielu religiach. W Izraelu Bóg
jest nazywany Ojcem, dlatego że jest Stwórcą świata. Bóg jest Ojcem jeszcze
bardziej z racji Przymierza i daru Prawa danego Izraelowi. Jest także nazywany
Ojcem króla Izraela. W sposób zupełnie szczególny jest "Ojcem ubogich", sierot
i wdów, którzy są objęci Jego miłującą opieką.
239 Określając Boga imieniem "Ojciec", język wiary wskazuje przede
wszystkim na dwa aspekty: że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i
transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą
troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być
wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia bliskość
między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie więc z ludzkiego
doświadczenia rodziców, którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi
przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice
ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa.
Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest
ani mężczyzną, ani kobietą, jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i
macierzyństwo: nikt nie jest ojcem tak jak Bóg.
240 Jezus objawił, że Bóg jest "Ojcem" nie tylko jako Stwórca; jest On wiecznie
Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który wiecznie jest Synem tylko w
relacji do swego Ojca: "Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna,
tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić" (Mt 11, 27).
241 Dlatego właśnie Apostołowie wyznają Jezusa jako Słowo, które na początku
było u Boga i jest Bogiem, jako "obraz Boga niewidzialnego" (Kol 1,15), jako
"odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty" (Hbr 1, 3).
242 W ślad za nimi, zgodnie z Tradycją apostolską, Kościół wyznał w 325 r. na
pierwszym soborze powszechnym w Nicei, że Syn jest "współistotny" Ojcu,
czyli że jest z Nim jednym Bogiem. Drugi sobór powszechny zgromadzony w
Konstantynopolu w 381 r. zachował to wyrażenie w swoim sformułowaniu
Credo nicejskiego i wyznał, że wierzy w "Syna Bożego Jednorodzonego, który z
Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze
Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu”
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Komentarz do Ewangelii
Jezus wziął ze sobą apostołów: Piotra, Jakuba i Jana.
Piotra – ponieważ powierzył mu władzę nad Kościołem
(Mt 16, 19), Jana i Jakuba – ponieważ prosili, aby zająć pierwsze miejsca w
królestwie niebieskim (Mt 20, 21; Mk 10, 37), a w ten sposób wydaje się, że Pan
Jezus spełnia ich prośbę, przygotowując ich do służby Kościołowi (Ga 2, 9).
Pierwszy raz ukazuje się uczniom w swojej Boskiej chwale, do tej pory
ukazywał ją tylko pod osłoną znaków. Rozmawia z Mojżeszem –
najważniejszym przywódcą Izraela, który posiadał pełnię władzy politycznej i
religijnej, który rozmawiał bezpośrednio z Bogiem, z odsłoniętą twarzą, który
zapowiedział przyjście w odległej przyszłości proroka podobnego do niego, tzn.
takiego, który także będzie miał bezpośredni kontakt z Najwyższym. To właśnie
Mojżesz spisał Prawo, któremu po dziś dzień starają się być posłuszni Żydzi,
jako prawu Bożemu. Eliasz – największy spośród proroków, gdyż walczył
samotnie z bałwochwalstwem w Izraelu, sprowadził z nieba ogień i jako jeden z
nielicznych ludzi na ziemi nie umarł, lecz został zabrany przez aniołów do nieba
na ognistym rydwanie. Przyjście Jezusa Chrystusa jest wypełnieniem Prawa i
zapowiedzi proroków. Uczniowie są oszołomieni zaistniałą sytuacją; pomimo
tego, że to tylko widzenie, Piotr chce postawić trzy namioty – dla Mistrza i
proroków. Prawdziwość zdarzenia potwierdza głos Boga Ojca, który oznajmia:
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Te
słowa są sednem tej ewangelii: Piotr, który upominał Pana, który mówił o
swojej śmierci, Jakub i Jan, którzy kłócili się o pierwsze miejsca w królestwie
Bożym, wszyscy dostają jasny nakaz „Jego słuchajcie” - nie słuchajcie tego, co
mówią inni – zdaje się mówić Bóg Ojciec – nawet nie ufajcie do końca swoim
odczuciom, ale zawierzcie do końca mojemu Synowi, ponieważ to On
przekazuje Moją wolę. To doświadczenie było potrzebne Apostołom, aby
przyjęli cierpienia Ogrójca, mękę Mistrza na krzyżu, ale także by po
Wniebowstąpieniu przyjęli Jezusowy nakaz głoszenia ewangelii i wiernie go
wypełniali aż do ofiary z życia.
Ks. Tadeusz Siewko
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BÓBRKA
1. O uzdrowienie Agnieszki
2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
1. O uzdrowienie Agnieszki
2. Śp. Zofia Podkalicka
O uzdrowienie Agnieszki
1. O uzdrowienie Agnieszki
2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od
Rodziny Mariusza Kaliniewicza
O uzdrowienie Agnieszki
1. O uzdrowienie Agnieszki
2. Śp. Walenty Seń – od Grona
Pedagogicznego z Myczkowiec
Śp. Karol – 4 rocznica śmierci
O uzdrowienie Agnieszki
ORELEC
O Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz
dalszą opiekę Matki Bożej dla Krystyny
Za Parafian
Śp. Zbigniew i Stanisław Węgrzyn
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Wiktora Barańskiego w 1 urodziny
SOLINA
Śp. Walenty Seń – od mieszkańców
Górnego Osiedla
Śp. Walenty Seń
HUMOR

Ksiądz czyta ogłoszenia. W mama uspokaja chłopca siedzącego w
pierwszej ławce. Mówi do niego, że to się zaraz skończy. A dziecko na cały głos:
To się nigdy nie skończy! (autentyczne)
***
Podczas meczu piłkarskiego siedzącego na trybunach chłopca zapytuje
policjant: - Przyszedłeś sam na ten mecz, chłopcze?
- Tak, proszę pana.
- Miałeś pieniądze na drogi bilet? Pyta dalej policjant.
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest twój tata?
- W domu, szuka biletu

Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela Wielkiego Postu 8.03.2020 r.
1. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz.
16.00, w Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po
Mszy św. o godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu z
kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 15.00. Za udział w nabożeństwach
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust można
uzyskać także w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii św. przed
wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy „O dobry i najsłodszy Jezu”.
2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce w Piątek od godz. 20.00 do
21.00. Zapraszamy.
3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów.
4. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci z
klasy III.
5. Możemy przekazać 1% podatku na leczenie naszego parafianina Witka
Fedorowicza.
6.
Bóbrka

•

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

•
•

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.
Na cele inwestycyjne tydzień temu zebrana została kwota 1960 zł.
Dziękuję ofiarodawcom.
Orelec
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na
stoliku z gazetkami.
Na cele inwestycyjne zebrana została tydzień temu kwota 1237 zł.
Dziękuję ofiarodawcom.
Serdeczna prośba o pomoc w ułożeniu kostki brukowej po montażu
przewodów gazowych – chętnych panów proszę o przyjście do kościoła
jutro na godz. 9.00.
Solina
Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę.

•
•
•

•

Ojciec niebieski wzywa nas do słuchania Jego Syna, by mieć siłę do
pokonywania codziennych trudów i przeciwności.
Uwaga nastąpiła zmiana numerów kont bankowych.

