Z Katechizmu Kościoła Katolickiego

II. Chrystus
436 Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia "Mesjasz",
które znaczy "namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa,
ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza.
W Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani
przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowie, kapłani, a
czasem prorocy. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz,
którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwo.
Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim równocześnie jako król,
kapłan i jako prorok.
437 Anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa jako narodziny obiecanego
Izraelowi Mesjasza: "Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz, Pan" (Łk 2, 11). Od początku jest On Tym, "którego
Ojciec poświęcił i posłał na świat" (J 10, 36), który począł się jako "święty"
(Łk 1, 35) w dziewiczym łonie Maryi. Józef został powołany przez Boga, by
wziął do siebie Maryję, swoją Małżonkę, "albowiem z Ducha Świętego jest
to, co się w Niej poczęło" (Mt 1, 20), oraz żeby Jezus, "zwany Chrystusem",
narodził się z Małżonki Józefa w mesjańskim potomstwie Dawida (Mt 1,16).
439 Wielu żydów, a nawet niektórzy poganie podzielający ich nadzieję,
rozpoznali w Jezusie podstawowe cechy mesjańskiego "syna Dawida"
obiecanego przez Boga Izraelowi. Jezus przyjął tytuł Mesjasza, do którego
miał prawo, ale nie bez pewnej rezerwy, ponieważ ten tytuł był rozumiany
przez pewną grupę Jemu współczesnych w sposób wszystkim polityczny.
440 Jezus przyjął wyznanie wiary Piotra, który uznał w Nim Mesjasza,
zapowiadając bliską mękę Syna Człowieczego. Odsłonił autentyczną treść
swojego mesjańskiego królowania, zarówno w transcendentnej tożsamości
Syna Człowieczego, "który z nieba zstąpił" (J 3, 13), jak też w swoim
posłaniu odkupieńczym jako cierpiący Sługa: "Syn Człowieczy... nie
przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu" (Mt 20, 28). Dlatego prawdziwe znaczenie Jego królowania ukazało
się dopiero z wysokości krzyża. Po Jego zmartwychwstaniu natomiast Jego
królowanie mesjańskie będzie już mogło być ogłoszone przez Piotra wobec
ludu Bożego: "Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że
tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, i
Mesjaszem" (Dz 2, 36).
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Z niedzielnej Ewangelii... XVIII Niedziela Zwykła

"...Nie mamy tu nicprócz pięciu chlebów i dwu ryb..." (Mt 14,17)
Czasem sądzisz, że nie masz nic. Że nie masz co rozdawać... Pieniędzy
ledwie wystarcza dla rodziny. Czasu zawsze brakuje. Talentów zero. Coś
tam umiesz, coś tam wiesz, ale za mało. Za mało, żeby kogoś zachwycić,
żeby kogoś zachęcić, żeby ktoś tego zapragnął...
"...Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwu ryb..."
Czasem sądzisz, że nie masz nic. Że nie masz co rozdawać... Więc kiedy
Jezus mówi: "wy dajcie im jeść", odwracasz się plecami. To nie do
ciebie. To śmieszne, gdyby o ciebie chodziło. Odchodzisz z czystym
sumieniem. Nie masz, nie dasz... W kieszeni tylko jedna kromka chleba.
Dla ciebie...
"...Nie mamy tu nic, prócz pięciu chlebów i dwu ryb..."
Więc sądzisz, że nie masz nic. Za mało, żeby rozdawać... A Ewangelia
mówi inaczej. Że wystarczy. Że wystarczy to "mało", które jest w tobie.
Po jednym warunkiem. Trzeba to ofiarować Bogu. On rozmnoży, by
starczyło dla wszystkich, by i tobie zostało więcej, niż dałeś... Ale trzeba
to wszystko oddać Bogu. Dla innych...
...Schowanego chleba Jezus nie rozmnaża...
"...Wziął te pięć chlebów, spojrzał w niebo
i połamawszy chleby dał uczniom,
uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości..."
Teresa

BÓBRKA
Poniedziałek 3.08 18.00 1. O zdrowie dla Artura i Eweliny
2. Śp. Anna Ławrów – od Piotra, Anety,
Kamili Wnęk
Wtorek 4.08
18.00 Śp. Anna Ławrów – od Doroty i Bogdana
Szewczyk z dziećmi
Środa 5.08
18.00 Śp. Anna Ławrów – od Stefanii, Jana i
wnuka Pawła
Czwartek 6.08
18.00 Śp. Anna Ławrów – od Danuty, Jana Cynar
Piątek 7.08
18.00 Za cierpiących w czyśćcu
Sobota 8.08
18.00 Śp Anna Ławrów – od wnuczki Basi z
rodziną
21.00 Śp. Ludwik Leń
Niedziela 9.08
8.30
Śp. Anna Ławrów
12.30 Śp. Zofia Daszkiewicz – od Przemka z
rodziną
ORELEC
Środa 5.08
19.00 Za Parafian
Czwartek 6.08
7.30 Śp. Norbert Kuźniar – 22 rocznica śmierci
Piątek 7.08
19.00 Śp. Anna Ławrów – od wnuczki Bernadety z
rodziną
Niedziela 9.08
7.00 Śp. Edward Dyl
11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Marcelka w 1 urodziny
SOLINA
Niedziela 9.07
9.45 Śp. Krystyna Sypuła – rocznica śmierci
19.00 Śp. Ludwik Leń
HUMOR
Katecheta podczas lekcji religii postawił grupie dzieci pytanie:
- Co najbardziej wam się podoba z tego wszystkiego, co uczynił dla was
ojciec?
Jedna
z
dziewczynek
dała
oryginalną
odpowiedź:
- To, że ożenił się z moją mamą.
***
Każda zmarszczka ma historię swą,
Każda rzeźbiona uśmiechem lub łzą.

Jan Sztaudynger

Ogłoszenia Duszpasterskie – XVIII Niedziela zwykła 2.08.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: we wtorek wspomnienie św.
Jana Vianney'a, patrona duszpasterzy, w czwartek święto Przemienienia
Pańskiego – Msze św. w Orelcu o godz. 7.30, w Bóbrce o godz. 18.00 a
w sobotę wspomnienie św. Dominika.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a w
Orelcu Nowenna do św. Józefa.
3. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek miesiąca – o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z
modlitwą o powołania oraz możliwość spowiedzi;
I piątek – nie będzie odwiedzin chorych, półgodzinna adoracja
Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz.
17.30 a w Orelcu o godz. 19.00, następnie Msza św.
4. 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.
Orelec
Przy wyjściu z kościoła Radni parafialni rozprowadzają cegiełki. Ofiary
składane za cegiełki są wsparciem finansowym prac remontowokonserwacyjnych prowadzonych przy zabytkowym kościele. Dziękujemy
Intencje różańcowe na sierpień
1.
Za osoby pracujące na morzu oraz ich rodziny.
2.
O trzeźwość narodu.

