Z Katechizmu Kościoła Katolickiego W skrócie

413 Śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących... Śmierć
weszła na świat przez zawiść diabła" (Mdr 1,13; 2, 24).
414 Szatan, czyli diabeł, i inne demony są upadłymi aniołami, którzy w
sposób wolny odrzucili służbę Bogu i Jego zamysłowi. Ich wybór przeciw
Bogu jest ostateczny. Usiłują oni przyłączyć człowieka do swego buntu
przeciw Bogu.
415 "Jednakże człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości,
za poduszczeniem Złego już na początku historii nadużył swej wolności,
przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim" .
416 Przez swój grzech Adam jako pierwszy człowiek utracił pierwotną
świętość i sprawiedliwość, które otrzymał od Boga nie tylko dla siebie,
lecz dla wszystkich ludzi.
417 Adam i Ewa przekazali swojemu potomstwu naturę ludzką zranioną
przez ich pierwszy grzech, a wiec pozbawioną pierwotnej świętości i
sprawiedliwości. To pozbawienie nazywamy "grzechem pierworodnym".
418 Na skutek grzechu pierworodnego natura ludzka została osłabiona w
swoich władzach, poddana niewiedzy, cierpieniu i panowaniu śmierci;
jest ona skłonna do grzechu (tę skłonność nazywa się "pożądliwością").
419 "Uznajemy więc za Soborem Trydenckim, że grzech pierworodny
wraz z naturą ludzką jest przekazywany <<przez zrodzenie, a nie przez
naśladowanie>>, i że jest on <<własnym grzechem każdego>>" .
420 Zwycięstwo nad grzechem odniesione na nowo przez Chrystusa dało
nam większe dobra niż te, których pozbawił nas grzech: "Gdzie... wzmógł
się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska" (Rz 5, 20).
421 "Świat, który z miłości Stwórcy powołany do bytu i zachowywany,
popadł wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wyzwolony przez
Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, po złamaniu potęgi
Złego" .
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Z niedzielnej Ewangelii XIV Niedziela Zwykła

"...Przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię..." (Mt 11,28)
Wydaje ci się, że Bóg jest Bogiem nieudaczników... A ty nie chcesz się do nich
zaliczać. Dlatego wolisz być z daleka. Wolisz się nie angażować. Wolisz
zdobywać świat...
"...Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście..."
Wydaje ci się, że Bóg jest Bogiem nieudaczników... A ty nim nie jesteś. Tobie
się powodzi. U ciebie wszystko w porządku. Ty masz perspektywy... Więc nie
przyjdziesz do Boga, żeby nie zapeszyć. Zostawisz Go innym. Tym którym nie
wyszło. Tym którzy mieli pecha. Tym, którzy nie umieli się ustawić w życiu...
"...Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście..."
Wydaje ci się, że Bóg jest Bogiem nieudaczników... I może coś w tym jest, choć
nie tak, jak teraz myślisz... Nie całkiem tak... Ale to przyjdzie później. Później
przyjdzie zrozumienie. Dopiero wtedy, gdy i tobie nie wyjdzie. Nie - życie. Ale
- w życiu. Dopiero wtedy, gdy upadniesz. Dopiero wtedy, gdy zapłaczesz.
Dopiero wtedy, gdy ktoś cię odtrąci... I zrozumiesz, że takie jest życie każdego.
Nie tylko nieudaczników. Że od grzechu Adama nikt z nas nie przejdzie przez
życie bez bólu, bez upadku, bez lęku. Że każdy z nas choć przez chwilę poczuje
się straszliwie samotny, zdradzony, odrzucony... I w tej nocy ważne tylko jedno:
usłyszeć Boże zaproszenie. I pójść za Nim. Razem z innymi "nieudacznikami".
Ku szczęściu...
"...Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych...".
Teresa
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Wykład z filozofii. Profesor kończąc swój wykład:
- Opierając się na przemyśleniach największych filozofów, możemy
stwierdzić, że w niespełnionych pragnieniach, a w mającej szanse na
powodzenie pogoni za tymi pragnieniami, człowiek znajduje swoje
szczęście. Czy macie państwo jakieś pytania?
Głos z końca sali:
- Czy pan profesor kiedykolwiek w chłodną, deszczową noc gonił za
odjeżdżającym z przystanku ostatnim autobusem?
***
W poczekalni:
- Ten lekarz to geniusz, w dwie minuty wyleczył moją żonę.
- ???
- Powiedział jej, że wszystkie jej dolegliwości nieuchronnie zwiastują
nadejście starości.
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1. W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie bł. Marii
Ledóchowskiej, w środę wspomnienie św. Jana z Dukli – patrona naszej
diecezji, w sobotę święto św. Benedykta – patrona Europy.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W ramach Archidiecezjalnej Sztafety Różańcowej nasza Parafia
zaproszona jest do udziału w tej modlitwie 11 lipca o godzinie 14.30.
Proszę Parafian o odmówienie jednej cząstki Różańca w następującym
porządku: Orelec nry 1-40 tajemnice radosne, Orelec nry pozostałe
tajemnice światła, Bóbrka tajemnice bolesne i Solina tajemnice
chwalebne. Ofiarujmy modlitwę w intencji naszej diecezji, powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne, o ustanie epidemii i we wszystkich
intencjach, które będą nieśli pielgrzymi na Jasna Górę.
4. W czasie wakacji nie ma piątkowej adoracji Najświętszego
Sakramentu w Bóbrce.
5. W czasie wakacji są odprawiane dodatkowe Msze św.: w soboty w
Bóbrce o 21.00 i w Solinie w niedziele o 19.00.
5. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
6. Po Mszy św. zbierane są ofiary na pomoc dla ofiar powodzi. Dziękuję
za każdą złotówkę.
7. Za tydzień kazania będzie mówił Ksiądz misjonarz z Pallotyńskiego
Sekretariatu Misyjnego z Ząbek. Ofiary składane po Mszy św. do
skarbonek są wsparciem finansowym dla pallotyńskich misjonarzy.
Intencje Różańcowe na lipiec:
1 Aby rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.
2. Aby przebywający na wakacjach nie zapomnieli o uczestnictwie w
niedzielnej Eucharystii.
Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze
Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku.
(św. Augustyn)

