Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

Chrystus "ze wszystkimi swoimi aniołami"
331 Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do
Niego: "Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy
aniołowie z Nim..." (Mt 25, 31). Należą do Niego, ponieważ zostali
stworzeni przez Niego i dla Niego: "Bo w Nim zostało wszystko
stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i
niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone" (Kol 1, 16). W
jeszcze większym stopniu należą do Niego, ponieważ uczynił ich
posłańcami swojego zamysłu zbawienia: "Czyż nie są oni wszyscy
duchami przeznaczonymi do usług, posyłanymi na pomoc tym, którzy
mają posiąść zbawienie?" (Hbr 1, 14).
332 Aniołowie są obecni od chwili stworzenia i w ciągu całej historii
zbawienia, zwiastując z daleka i z bliska to zbawienie oraz służąc
wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto niektóre przykłady: zamykają raj
ziemski, chronią Lota, ratują Hagar i jej dziecko, powstrzymują rękę
Abrahama, pośredniczą w przekazywaniu Prawa, prowadzą lud Boży,
zwiastują narodziny i powołania, towarzyszą prorokom. Wreszcie anioł
Gabriel zwiastuje narodzenie Poprzednika oraz narodzenie samego
Jezusa.
333 Życie Słowa Wcielonego, od Wcielenia do Wniebowstąpienia, jest
otoczone adoracją i służbą aniołów. Gdy Bóg "wprowadza
Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu oddają pokłon wszyscy
aniołowie Boży" (Hbr 1, 6). Ich śpiew uwielbienia przy narodzeniu
Chrystusa nie przestał rozbrzmiewać w uwielbieniu Kościoła: "Chwała
Bogu..." (Łk 2,14). Aniołowie strzegą Jezusa w dzieciństwie, służą Mu na
pustyni, umacniają Go w agonii i mogliby ocalić Go z ręki nieprzyjaciół,
jak kiedyś Izraela. Aniołowie także "ewangelizują", głosząc Dobrą
Nowinę Wcielenia i Zmartwychwstania Chrystusa. Będą obecni w czasie
powrotu Chrystusa, który zapowiadają, służąc Mu podczas sądu.
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Życie jest pełne niespodzianek. Nie da się wszystkiego
przewidzieć ani zaplanować. Wydarzenia, takie jak śmierć
bliskich, choroba, kradzież, nienawiść otoczenia, uśmiech
szczęścia, wygrana dużych pieniędzy, w ciągu godziny decydują o zupełnie
innej drodze życia, niż była planowana. Trzeba się z tym liczyć. To wymaga nie
tylko dobrej znajomości praw życia i układów, z jakimi mamy do czynienia. To
wymaga kontaktu z mądrym człowiekiem dysponującym doświadczeniem. On
w takich decydujących momentach jest skarbem.
Nie jest łatwo znaleźć takiego człowieka, dlatego Jezus w Ewangelii
sygnalizuje, że On jest drogą, prawdą i życiem. Wskazał też konkretne
rozwiązanie zawarte w słowach: „Pójdź za Mną”. On sam pragnie być tym
mądrym doradcą i w krytycznym momencie chce, aby Mu zawierzono.
Bliskie spotkanie z Nim pomaga dostrzec, że prawdziwy pokój na drodze pełnej
niespodzianek jest wówczas, gdy prowadzącym jest Chrystus. On nie popełnia
błędów. On daje pewność mądrych kroków w konkretnej sytuacji. To
przewodnik, który zna drogę i nie postawi kroku na błędną ścieżkę.
Ponieważ ścieżki świata są labiryntem kłamstwa, chciwości, erotyki, brudnych
pieniędzy, unikania sprawiedliwości, książę tego świata nienawidzi Jezusa jako
tego, który w tym labiryncie doskonale się orientuje i zawsze zna z niego
wyjście. Gdy ktoś usidlony wezwie Jezusa, On natychmiast staje przy nim i
wyprowadza go z labiryntu.
Człowiek wierzący zawsze żyje z Chrystusem, dlatego nie obawia się
zastawionych na niego sideł. Jezus sygnalizuje mu te sidła i nie pozwala w nie
wpaść.
Trzeba dobrze znać Ewangelię, bo w niej jest napisane, jak Chrystus chodził po
labiryncie tego świata i co Go w nim spotkało. On daje pewność, że ktokolwiek
zbłądzi, w Nim znajdzie drogę. Ktokolwiek zostanie okłamany, w Nim znajdzie
prawdę, i ktokolwiek zostanie zabity, w Nim znajdzie życie. Dla Niego nie ma
sytuacji bez wyjścia. Takiego przewodnika potrzebuje każdy mądry człowiek.
ks. Edward Staniek

BÓBRKA
Poniedziałek
18.00 1. O uzdrowienie Artura i Eweliny
11.05
2. Śp. Maria Pawela
Wtorek 12.05
18.00 1. Śp. Ryszard
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Dariusza i Wojciecha
Środa 13.05
18.00 Śp. Ryszard
Czwartek 14.05 18.00 1. Śp. Maria Pawela
2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od
Rodziny Agnieszki i Dariusza Puchała
Piątek 15.05
18.00 1. Śp. Maria Pawela
2. Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy
Sobota 16.05
18.00 1. Śp. Maria Pawela
2. Ryszard
Śp. Maria Pawela
Niedziela 17.05 8.30
12.30 Za Parafian
ORELEC
Środa 13.05
19.00 Śp. Maria Pawela
Piątek 15.05
19.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla pani
Katarzyny w 98 urodziny
Niedziela 17.03
7.00 Śp. Zygmunt Dobrowolski – 1 rocznica
śmierci (od Córki)
11.00 Śp. Katarzyna, Józef, Bronisław Owoc
SOLINA
Wtorek 12.05
19.00 Śp. Maria Pawela
Niedziela 17.05
9.45 Śp. Józef Pelczarski i Zofia Roniek
HUMOR
Kowalski podczas wizyty u dentysty wstawił sobie nowe zęby. Kiedy
zapłacił po zabiegu, dentysta mówi do niego:
- Zapłacił pan fałszywymi pieniędzmi!
Kowalski odpowiada:
- A czy Pan wstawił mi prawdziwe zęby?

***
Z ogłoszeń parafialnych: Gość Niedzielny nie dojechał, Rycerz leży
rozłożony pod filarem, a Niedziela będzie w poniedziałek.
***.

Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkanocna - 10.05.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: w środę wspomnienie
NMP Fatimskiej, w czwartek święto św. Macieja apostoła, w sobotę
święto św. Andrzeja Boboli patrona Polski.
2. W piątek zapraszamy do Bóbrki na godz. 20.00 na adorację
Najświętszego Sakramentu z Różańcem w intencji ustania epidemii.
3. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są odprawiane w dni
powszednie po Mszy św. a w niedziele odmawiamy Litanię
Loretańską po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30.
4. Przypominamy że każdego dnia przed Mszą św. jest
możliwość spowiedzi.
5. Dziękuję za każdą ofiarę złożoną na potrzeby kościoła na tacę,
wpłaconą na konto czy przekazaną bezpośrednio.
Wiara niech stanie się dla ciebie tym, czym jest dusza dla
ciała. Niech przenika wszystkie twoje władze i ożywia wszystkie
twoje sprawy, abyś się stał, o ile człowiek może, podobnym do
Chrystusa, aby spełniło się na tobie słowo apostoła: wszyscy ci,
których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.
św. Józef Sebastian Pelczar

