Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
I. Dlaczego Słowo stało się ciałem?
456 Odpowiadając na to pytanie, wyznajemy w Credo NicejskoKonstantynopolitańskim: "Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z
nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy".
457 Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić i pojednać z Bogiem. Bóg
"sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za
nasze grzechy" (1 J 4, 10). "Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata" (1
J 4, 14). "On się objawił po to, aby zgładzić grzechy" (1 J 3, 5).
„Nasza chora natura wymagała uzdrowienia; upadła - potrzebowała
podniesienia, martwa - wskrzeszenia. Utraciliśmy posiadanie dobra,
trzeba było je nam przywrócić. Byliśmy zamknięci w ciemnościach,
trzeba było przynieść nam światło. Będąc w niewoli, oczekiwaliśmy
Zbawiciela; jako więźniowie potrzebowaliśmy pomocy, jako niewolnicy
wyzwoliciela.”
458 Słowo stało się ciałem, abyśmy poznali w ten sposób miłość Bożą:
"W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego
Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu" (1 J 4, 9).
"Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3).
459 Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości: "Weźcie
moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie..." (Mt 11, 29). "Ja jestem
drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie" (J 14, 6). Na Górze Przemienienia Ojciec daje polecenie:
"Jego słuchajcie" (Mk 9, 7). Jest On wzorem błogosławieństw i normą
nowego Prawa: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12).
460 Słowo stało się ciałem, by uczynić nas "uczestnikami Boskiej natury"
(2 P 1, 4). "Taka jest racja, dla której Słowo stało się człowiekiem, Syn
Boży Synem Człowieczym: aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i
przyjmując w ten sposób synostwo Boże, stał się synem Bożym".
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Z niedzielnej Ewangelii... 22 Niedziela zwykła, rok A

"...Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym co Boże,
ale o tym co ludzkie..." (Mt 16,23)
A kiedy przychodzi pokusa - coś się w tobie łamie... Nie jesteś już pewien
siebie. Nie jesteś już pewien Boga. Niczego już nie jesteś pewien... Życie
jest tylko jedno. Życie jest trudne. Może warto sprzedać kawałek siebie,
żeby było lżej żyć?...
"...Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie..."
A kiedy przychodzi pokusa - coś się w tobie łamie... Nie, nic strasznego.
Trzeba trochę pomyśleć o sobie. Uciułać dla rodziny. Żyć wygodniej...
Trzeba więc czasem przymknąć oczy, wykorzystać okazję, coś zrobić,
czegoś nie zrobić... Uciec od wysiłku, od obowiązków, od obietnic. Żyć
tak, jak ci przyjdzie ochota.
"...Zejdź mi z oczu, szatanie. Bo nie myślisz o tym co Boże, ale o tym co
ludzkie..."
A kiedy przychodzi pokusa … Bo chcesz być dobrym, wiernym,
świętym, ale nie za każdą cenę. Nie wtedy, kiedy przychodzą te myśli...
Nie wtedy, gdy ktoś woła... Nie wtedy, gdy czegoś pragniesz... Nie
wtedy, gdy inni żyją łatwiej... Wtedy chcesz, żeby ktoś cię poparł, żeby
ktoś machnął ręką, żeby ktoś powiedział: nie przejmuj się, nie ma
sprawy... Szukasz tych ludzi. Witasz z radością. Twoi ziemscy
zbawiciele. Z nimi lżej...
...A Jezus ukochanemu Piotrowi rzucił w twarz: "szatanie!"...
"...Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na duszy swojej szkodę poniósł?..."
Teresa
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BÓBRKA
1. Śp. Ludwik Leń
2. Śp. Katarzyna Dacko – od koleżanek i
kolegów z Rewita Solina
Na początek roku szkolnego
1. Śp. Ludwik Leń
2. Śp. Bronisław i Zofia Podkaliccy
1. Śp. Ludwik Leń
2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
1. Śp. Ludwik Leń
2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Łukasza
z rodziną
1. Śp. Bronisława oraz zmarli z Rodziny
Sokalskich
2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od syna
Seweryna
1. Śp. Zofia Daszkiewicz
- od Rodziny
Zamojskich
2. Śp. Ludwik Leń
Śp. Jerzy Czerwski – 5 rocznica śmierci
Śp. Maria Tokarczyk – od Rodziny Janiny
Orłowskiej
ORELEC
Śp. Maria Wojtanowska – od syna Franciszka z
rodziną
Śp. Zofia Nawrocka – od uczestników pogrzebu
Śp. Maria Wojtanowska – od syna Antoniego
Śp. Zofia Nawrocka – od pracowników
Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Lesku
SOLINA
Za cierpiących w czyśćcu

HUMOR
Po wielu wysiłkach udało się pewnemu księdzu „wymusić” spowiedź na
starcu bliskim śmierci, który był bardzo do Kościoła.
Na koniec powiedział do skruszonego: „Pomyśl, co za szczęście. Dzisiaj
wieczorem będziesz wieczerzał z naszym Panem!”
„Ksiądz także przyjdzie?” – zapytał złośliwie staruszek.
„Przykro mi, nie mogę. Wieczorem nigdy nie jadam”.

Ogłoszenia duszpasterskie – XXII Niedziela zwykła 30.08.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu, w czwartek wspominamy św. Grzegorza
Wielkiego, papieża.
2. We wtorek rozpoczyna się nowy rok szkolny. Msza św. w Bóbrce o
godz. 8.15.
3. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z
modlitwą o powołania oraz możliwość spowiedzi;
I piątek: od 9.00 odwiedziny chorych, adoracja Najświętszego
Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30 i o godz.
18.00 Msza św., w Orelcu o godz. 19.00 spowiedź i o 19.30 Msza św;
I sobota miesiąca: o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed
Najświętszym Sakramentem a o godz. 18.00 Msza św z rozważaniem
tajemnicy różańcowej.
5. Przy wyjściu z kościoła Radni parafialni z Orelca rozprowadzają
cegiełki. Ofiary składane za cegiełki są wsparciem finansowym prac
konserwacyjno-remontowych prowadzonych przy zabytkowym kościele.
Dziękujemy za każdą ofiarę!
6. Dzisiaj tj. 30.08 nie będzie już Mszy św. o godz. 19.00 w Solinie.
7. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
8.
Orelec
●
Dziękuję za wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza.
●
W środę Nowenna do św. Józefa.
Zastanów się, co Bóg chce od ciebie i po prostu to
wykonaj, a twoje serce będzie bardziej zadowolone, niż gdybyś
postąpił według własnego upodobania.
św. Jan od Krzyża

