Jak dobrze przeżyć Mszę św. za pośrednictwem mediów?
Aktywne uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję
czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność
mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na
przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa.
Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy św. nie da
się osiągnąć wykonując równolegle inne czynności – np. gotując obiad,
prowadząc domowe rozmowy czy przeglądając Facebooka. Dobrze przeżyta
Eucharystia to ta, na której skupimy nasze myśli i zaangażujemy serce, a nie
tylko odsłuchamy „przy okazji” czy „w tle”.
Abp Marek Jędraszewski zachęca, żeby transmisje mszy św. przeżywać w
domach wspólnie, w gronie rodzinnym. Warto przy tym zaznaczać ten
wyjątkowy moment niedzieli przez odświętny strój; podobnie jak w kościele,
wyłączyć na ten czas telefon.
Dla duchowego uczestnictwa ważne jest również zaangażowanie w śpiew czy
odpowiedzi w dialogu z celebransem. Pomocne będzie także przyjmowanie
postawy takiej, jak w czasie liturgii przeżywanej w kościele, czyli np. wstając na
Ewangelię czy klęcząc w trakcie modlitwy eucharystycznej.
Nie mając możliwości przyjęcia Komunii św. sakramentalnie, poprzez spożycie
Ciała i Krwi Chrystusa, można Ją przyjąć duchowo. Aby to zrobić, konieczna jest
taka sama dyspozycja, jak dla Komunii sakramentalnej, czyli stan łaski
uświęcającej. Kościół otrzymał sakramenty jako skuteczny i niezawodny środek
do otrzymywania łaski. Ale Pan Bóg nie jest ograniczony w działaniu jedynie do
sakramentów, dlatego może udzielić tych samych owoców, kiedy Komunię
przyjmujemy na sposób duchowy. W swojej hojności może odpowiedzieć na
moje pragnienie komunii z Nim według mojej wiary i dyspozycji do zjednoczenia
z Nim. Komunia duchowa w wierze i miłości do Chrystusa skutkuje faktycznym
przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu (np. przynosi odpuszczenie
grzechów lekkich, zdrowie duszy i ciała).
W czasie uczestnictwa w Eucharystii za pośrednictwem mediów pragnienie
przyjęcia Komunii duchowej można wyrazić w prostych słowach osobistej
modlitwy. Np. takiej:
„Panie, bardzo pragnę zjednoczenia z Tobą, a nie mam możliwości przyjęcia
Twojego Ciała i Krwi w Komunii Świętej. Wierzę w Ciebie i kocham Cię,
dlatego proszę, udziel mi owoców Komunii ze sobą”.
Na podstawie artykułu ks. dr. Krzysztofa Porosło
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Ewangelii

Spośród czterech ewangelicznych relacji na temat zmartwychwstania
Jezusa, Kościół co roku w święto paschalne czyta przekaz Jana. Święty Jan,
w odróżnieniu od pozostałych ewangelistów, przedstawia swoich świadków
pustego grobu Zbawiciela: Marię Magdalenę, Piotra i Jana. Na temat
spotkania Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym będziemy jeszcze czytać
w Oktawie Wielkanocnej. Jej przypadła łaska pierwszej zobaczyć żywego
Zbawiciela, a wcześniej Jego pusty grób. Nie apostołowie, nawet nie Matka,
ale ona, która została uratowana ze szponów zła i wiernie do końca
kroczyła za swoim Panem. Jeżeli chodzi o wspomnianych apostołów, to
spotykamy ich razem w pałacu Annasza w nocy pojmania Jezusa. Wyprawa
do pustego grobu Mistrza stanowi część historii ich wspólnej działalności
ewangelizacyjnej, którą przedstawia Łukasz w Dziejach Apostolskich.
Późniejsze, ważniejsze epizody to uzdrowienie chorego człowieka przy
wejściu do świątyni, odważne świadectwo wobec świątynnych kapłanów i
podróż do Samarii, kiedy tamtejsi mieszkańcy przyjęli Ewangelię. Za
każdym razem motywem ich przepowiadania było świadectwo, że Jezus
zmartwychwstał. Udział w paschalnych misteriach Jezusa, nie zawsze do
końca świadomy i dojrzały, z pomyłkami i upadkami, przynosi
błogosławione owoce w ich późniejszym życiu. Nie od razu wszystko do
końca zrozumieli, ale ziarno zostało rzucone i będzie się rozwijać.
Przypadek Piotra i Jana czyni jeszcze bardziej doniosłym wezwanie Pawła:
szukajcie i rozmyślajcie. Komentarze ks. dr Adama Dynaka
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BÓBRKA
1. Śp. Stefan Kusz – 7 rocznica śmierci
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Mikołaja Migielicza
Śp. Helena – od Rodziny
1. O zdrowie dla Artura i Eweliny
2.Śp. Janusz Mazurek
3. Za cierpiących w czyśćcu
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Marcina
Kaliniewicza
2. Za Parafian
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Anety i
Tomasza Pstraś
2. Śp. Józefa Mazurek
Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Rodziny
Bronisława Cycak
1. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Sławomira i Katarzyny w 11-tą rocznicę ślubu
2. Śp. Józef Wojtas
Śp. Józef Dereń – od uczestników pogrzebu
Śp. Józefa i Jan Urbaniak
ORELEC
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Mai w 2
urodziny
Śp. Ignacy, Maria, Wiktoria, Elżbieta
Mamrowicz
1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Romana
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zuzi w
3 urodziny
Śp. Piotr, Bronisława, Mieczysław, Katarzyna i
Franciszek
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Leona
Dobrowolskiego z okazji 65 urodzin
SOLINA
Śp. Józef Wołoszyn
Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla
Rodziny Lewandowskich

Ogłoszenia Duszpasterskie – Wielkanoc 12.04.2020 r.
1. Jutro Poniedziałek wielkanocny. Msze św. będą odprawiane według
porządku niedzielnego.
2. Ponieważ jest Oktawa Wielkanocy w piątek nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
3. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu
w intencji ustania epidemii, o zdrowie dla chorych, o potrzebne dary dla
służby zdrowia i rządzących.
4. Przez cały tydzień po Mszy św. w Bóbrce modlimy się Nowenną do
Miłosierdzia Bożego.
5. Za tydzień w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Bóbrce o godz. 15.00
będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zachęcamy by włączyć się
we wspólną modlitwę o tej godzinie w domach rodzinnych.
6.
SOLINA
●
Dziękuję Rodzinom za przygotowanie kościoła na dzisiejszą
Uroczystość.
●
Za zaangażowanie w przygotowanie Triduum Paschalnego i udział
w Liturgii dziękuję Księdzu Jackowi, Radom parafialnym, pani Wioletcie
Nawrockiej, panu organiście Sławomirowi, ministrantom i lektorom.
Dziękuję za udział w indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w
kościołach w Bóbrce i Orelcu, za włączanie się w przeżywanie wydarzeń
paschalnych w rodzinnych domach.
Życzymy Parafianom, by w naszym życiu zawsze zwyciężało życie
nad śmiercią, miłość nad nienawiścią, wiara nad zwątpieniem bo taki
wzór daje nam Jezus Zmartwychwstały a Święta niech upłyną w pokoju,
zdrowiu i patrzmy z ufnością w przyszłość. Alleluja ! Chrystus
Zmartwychwstał! Ufajmy Mu!

