Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
CZŁOWIEK
II. Corpore et anima unus - "jeden ciałem i duszą"
362 Osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i
duchową. Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy
stwierdza, że "Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza
tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą" (Rdz 2, 7). Cały
człowiek jest więc chciany przez Boga.
363 Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie świętym życie ludzkie lub całą
osobę ludzką. Oznacza także to wszystko, co w człowieku jest najbardziej
wewnętrzne i najwartościowsze; to, co sprawia, że człowiek jest w sposób
najbardziej szczególny obrazem Boga.
364 Ciało człowieka uczestniczy w godności "obrazu Bożego"; jest ono ciałem
ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową, i cała osoba
ludzka jest przeznaczona, by stać się w Ciele Chrystusa świątynią Ducha :
Człowiek, stanowiący jedność ciała i duszy, skupia w sobie dzięki swej cielesnej
naturze elementy świata materialnego, tak że przez niego dosięgają one swego
szczytu i wznoszą głos w dobrowolnym chwaleniu Stwórcy. Nie wolno więc
człowiekowi gardzić życiem ciała, lecz przeciwnie, powinien on uważać ciało
swoje, jako przez Boga stworzone i mające być wskrzeszone w dniu
ostatecznym, za dobre i godne szacunku.
365 Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za "formę"
ciała; oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest
ciałem żywym i ludzkim; duch i materia w człowieku nie są dwiema
połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę.
366 Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez
Boga nie jest ona "produktem" rodziców - i jest nieśmiertelna nie ginie więc po
jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci i połączy się na nowo z ciałem w
chwili ostatecznego zmartwychwstania.
367 Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób św. Paweł modli się,
aby "nienaruszony duch wasz, dusza i ciało... zachowały się na przyjście Pana"
(1 Tes 5, 23). Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza jakiegoś
dualizmu w duszy . "Duch" oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swego
stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu , a jego
dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do
komunii z Bogiem .
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka
57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl
Egzemplarz przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Ewangelia według św. Mateusza (Mt 28, 16-20)
Choć w końcowych zdaniach Ewangelii Mateusza nie
ma wprost mowy o wniebowstąpieniu Jezusa, to jednak domyślnie chodzi
o ostatnie spotkanie Jezusa z Jego uczniami po zmartwychwstaniu.
Relacja ta zawiera w sobie ważne tematy: pierwszy z nich dotyczy
odejścia Jezusa z ziemi do chwały Ojca, nawet jeżeli nie ma wprost o tym
mowy. Z pewnością wniebowstąpienie Jezusa nastąpiło w dniu Jego
zmartwychwstania, w przeciwnym razie trudno wyjaśnić, gdzie
przebywał w tym czasie, skoro nie był bez przerwy obecny wśród
uczniów. Po prostu, Pan przebywał już w niebie, ale jeszcze przez
czterdzieści dni ukazywał się swoim najbliższym. W pewnym momencie
nastąpiło Jego ostatnie pojawienie się, po którym spektakularnie, na
oczach apostołów wzniósł się do nieba. Wydaje się, że te sprawy należy
doprecyzować, aby uniknąć nieporozumień. Z odejściem Jezusa związana
jest kwestia funkcjonowania wspólnoty apostolskiej w nowej
rzeczywistości. Uczniowie Jezusa przejmują misję swojego Mistrza. Mają
głosić tak, jak On głosił i mają zdobywać nowych uczniów tak, jak On to
czynił. Różnica polega na tym, że obszar ich działalności będzie
nieporównywalnie większy – cały świat. Ale jest jeszcze jedna różnica:
On czynił to własną mocą jako Boży Syn, jako Bóg, oni będą
potrzebowali Jego obecności i pomocy, bo bez tego nic nie będą mogli
uczynić. Ta pomoc została zapewniona, aż do skończenie świata, zostało
tylko z niej korzystać.
Komentarz ks. dr Adam Dynak
BÓBRKA

Poniedziałek
25.05

1. Śp. Anna Ławrów – od Członkiń Żywego
Różańca
2. Śp. Maria Pawela
Wtorek 26.05
18.00 Śp. Anna Ławrów – od Krystyny Myszak z
Rodziną
Środa 27.05
18.00 Śp. Maria Pawela
Czwartek 28.05
18.00 1. Śp. Maria Pawela
2. Śp. Anna Ławrów – od Rodziny
Zamojskich
Piątek 29.05
18.00 1. Śp. Maria Pawela
2. Śp. Stefania i Władysław Ryłów
Sobota 30.05
18.00 1. Śp. Maria Pawela
2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
Niedziela 31.05 8.30
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Danuty
i Kazimierza Łukaczów z Rodziną
2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie w 1
urodziny Juliana
12.30 Śp. Julian Baran
ORELEC
Środa 27.05
19.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anieli
Dobrowolskiej
Piątek 29.05
19.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Oliwera w 1 urodziny i jego Rodziców
Niedziela 31.05
7.00 Śp. Bronisław – 6 rocznica śmierci
11.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii
Mamrowicz w 86 urodziny i dla Aleksandry w
16 urodziny
SOLINA
Wtorek 26.05
19.00 Śp. Maria Paweła
Niedziela 31.05
9.45 Śp. Władysław Świder – od Rodziny Świder z
Lutoryża
HUMOR
Mąż do żony: - Kochanie, nie mogę znaleźć herbaty!
Żona: - Ty beze mnie to z niczym byś sobie nie poradził! Herbata jest w
apteczce, w puszce po kakao, z nalepką "sól".
O żonie
18.00

Żona to kobieta,
szara jak reneta,
Im skromniejsza,
Tym przyjemniejsza. Jan Sztaudynger
***
Ogłoszenia Duszpasterskie – Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: we wtorek św.
Filipa Neri, w piątek św. Urszuli Ledóchowskiej, w sobotę jest święto
NMP Królowej Apostołów – Patronki Pallotynów.
2. W następną niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
3. Jutro (w poniedziałek) zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00 i na
spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy 8 z rodzicami – obecność
obowiązkowa!
4. W piątek zapraszamy do Bóbrki na godz. 20.00 na adorację
Najświętszego Sakramentu z Różańcem w intencji ustania epidemii.
5. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Nowenna jest połączona z nabożeństwem majowym w Bóbrce.
6. 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.
7. Przypominamy że każdego dnia przed Mszą św. jest możliwość
spowiedzi.
8. Od poniedziałku przez cały tydzień, w godzinach od 8.00 do 18.00, w
związku z remontem nie będzie przejezdny odcinek drogi od pierwszego
skrzyżowania w Łobozewie aż do Ustianowej.
9.
Orelec
Dziękuję wszystkim osobom, które wykosiły trawę wokół kościołów i
cmentarza.
Bóg wzywa was, byście pełniej służyli Mu swoim życiem,
odpowiedzcie Mu wielkodusznie. Możecie być pewni, że życie oddane
Bogu nigdy nie jest zmarnowane.
(Benedykt XVI)

