Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
III. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek
466 Herezja nestoriańska widziała w Chrystusie osobę ludzką połączoną z
Osobą Boską Syna Bożego. Przeciwstawiając się tej herezji, św. Cyryl
Aleksandryjski i trzeci sobór powszechny w Efezie w 431 r. wyznali, że "Słowo,
jednocząc się przez unię hipostatyczną z ciałem ożywianym duszą rozumną,
stało się człowiekiem". Człowieczeństwo Chrystusa nie ma innego podmiotu niż
Boska Osoba Syna Bożego, który przyjął je i uczynił swoim od chwili swego
poczęcia. Na tej podstawie Sobór Efeski ogłosił w 431 r., że Maryja stała się
prawdziwie Matką Bożą przez ludzkie poczęcie Syna Bożego w swoim łonie:
"(Nazywa się Ją Matką Bożą) nie dlatego, że Słowo Boże wzięło od Niej swoją
Boską naturę, ale dlatego że narodziło się z Niej święte ciało obdarzone duszą
rozumną, z którym Słowo zjednoczone hipostatycznie narodziło się, jak się
mówi, według ciała".
467 Monofizyci twierdzili, że natura ludzka jako taka przestała istnieć w
Chrystusie, gdyż została przyjęta przez Boską Osobę Syna Bożego.
Przeciwstawiając się tej herezji, czwarty sobór powszechny w Chalcedonie w
451 r. wyznał: że jest jeden i ten sam Syn, nasz Pan Jezus Chrystus, doskonały
w Bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy
człowiek, złożony z duszy rozumnej i z ciała, współistotny Ojcu co do Bóstwa,
współistotny nam co do człowieczeństwa, "we wszystkim... z wyjątkiem
grzechu" (Hbr 4, 15). Przed wiekami zrodzony z Ojca jako Bóg, w ostatnich
czasach narodził się dla nas i dla naszego zbawienia jako człowiek z Maryi
Dziewicy, Bożej Rodzicielki.
468 Piąty sobór powszechny w Konstantynopolu w 553 r. wyznał o Chrystusie:
"Jest tylko jedna hipostaza (czyli osoba), którą jest nasz Pan Jezus Chrystus, Jeden z
Trójcy Świętej. "Nasz Pan Jezus Chrystus, który w swoim ciele został ukrzyżowany, jest
prawdziwym Bogiem, Panem chwały i Jednym z Trójcy Świętej".

469 Kościół wyznaje w ten sposób, że Jezus jest niepodzielnie prawdziwym
Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Jest On prawdziwie Synem Bożym, który
stał się człowiekiem, naszym bratem, nie przestając przez to być Bogiem,
naszym Panem: Liturgia św. Jana Chryzostoma głosi: "O Synu Jedyny i Słowo
Boga, będąc nieśmiertelny, raczyłeś dla naszego zbawienia przyjąć ciało ze
świętej Bożej Rodzicielki i zawsze Dziewicy Maryi. Bez żadnej odmiany stałeś
się człowiekiem i zostałeś ukrzyżowany. O Chryste Boże, który przez swoją
śmierć zniweczyłeś śmierć, który jesteś Jednym z Trójcy Świętej, uwielbiony z
Ojcem i Duchem Świętym, zbaw nas!
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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Z niedzielnej Ewangelii... 24. Niedziela Zwykła, rok A

„...Panie, miej cierpliwość nade mną, a oddam wszystko...” (Mt 18,26)
Chcesz, żeby tobie darowano wszystko. Dług wobec Boga, dług wobec
ludzi... Chcesz, żeby tobie darowano wszystko. To, że jeszcze nie umiesz.
Że nie wychodzi. Że upadasz... Przecież starasz się i jest coraz lepiej.
Starasz się, choć może jeszcze tego nie widać. Fakt, ciągle się zdarza, że
coś zepsujesz, zapomnisz, zrozumiesz opacznie, powiesz nie tak... Ale nie
można cię traktować jak tych, co chcą być źli, złośliwi, leniwi. Ty się
zmieniasz...
„...Panie, miej cierpliwość nade mną,a oddam wszystko...”
Chcesz, żeby tobie darowano wszystko... Przecież zmieniasz się na
lepsze. Niedługo będzie dobrze. Ludzie muszą zrozumieć. Jeśli mają
serce. Zwykłe ludzkie miłosierdzie...
„...Panie, miej cierpliwość nade mną, a oddam wszystko...”
Chcesz, żeby tobie darowano wszystko... Żeby cię zrozumieć,
przygarnąć, pochwalić... W nagrodę opowiesz o innych. Jacy są źli. Co
robili, co powiedzieli, co im nie wyszło... W nagrodę powiesz w
tajemnicy, że on zawsze taki był. Już od dziecka. W nagrodę powiesz z
kim trzeba raz na zawsze skończyć, kogo wyrzucić, przekreślić, ukarać.
Sam ich chętnie zwyzywasz. Masz ich już dość...
„...Synu niegodziwy, darowałem ci dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż
więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja
ulitowałem się nad tobą?”
Bogumiła Szewczyk
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Żona pyta męża
- Co będziesz dzisiaj robił?
- Dzisiaj nic nie będę robił

Śp. Zofia Daszkiewicz – od Dyrekcji i
pracowników Szkoły Podstawowej w
Bóbrce
Śp. Tadeusz Owoc – od brata Bolka z
rodziną
Zofia Daszkiewicz – od uczestników
pogrzebu
1. Śp. Maria Tokarczyk – od uczestników
pogrzebu
2. Śp. Zofia Nawrocka – od Łukasza
Kołodzieja z rodziną
Śp. Śp. Zofia Nawrocka – od Joanny i
Jakuba
1. Śp. Katarzyna Dacko – od Marioli i Jacka
Ryłko
2. Śp. Daniela i Tadeusz Owoc – od
swatowej z Orelca
Śp. Zofia Daszkiewicz – od Żywego
Różańca z Bóbrki
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Bożej dla Piotra w 50 urodziny
ORELEC
Śp. Ewa Zaniewicz
1. Śp. Maria Wojtanowska – od wnuka
Adama z rodziną
2. Śp. Tadeusz Owoc – od uczestników
pogrzebu
Śp. Ewa Zaniewicz – 4 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Bogusławy Mazgaj z okazji urodzin
SOLINA
Śp. Katarzyna Dacko – od Dzieci
HUMOR

- Przecież wczoraj nic nie robiłeś
- Ale nie skończyłem.
***
Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIV Niedziela zwykła 13.09.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek Święto
Podwyższenia Krzyża, we wtorek wspomnienie NMP Bolesnej, w środę
wspomnienie św. Korneliusza i Cypriana, w piątek Święto Św. Stanisława
Kostki – patrona Polski.
2. W tygodniu przypadają Dni Modlitw za dzieci, młodzież i
wychowawców.
3. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja najświętszego Sakramentu
(Bóbrka).
5. Dzisiaj siedmioro dzieci z klasy IV: Basia, Liliana, Maja, Martyna,
Kamil, Kacper i Michał przyjmą po raz pierwszy Najświętszy Sakrament
w czasie Mszy św. o godz. 12.00.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
7. W gablocie jest umieszczony Komunikat ARiMR, związany z
możliwością przyznania pomocy dla rolników dotkniętych kryzysem
COVID-19.
8. ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Kamil Andrzej Małecki i Marzena Krystyna Usyk – oboje zamieszkali
obecnie w naszej parafii. Zapowiedź II.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
Więcej zysku przynosi przebaczenie tym, którzy wyrządzili
nam jakąś szkodę na dobru czy reputacji, niż gdybyśmy mieli
przepłynąć morze i paść przed świętym grobem Chrystusa.

św. Albert Wielki

