GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
I. Całe życie Chrystusa jest misterium
514 Ewangelie nie przekazują wielu informacji, które zaspokajałyby
ludzką ciekawość dotyczącą Jezusa. Prawie nic nie zostało powiedziane o
Jego życiu w Nazarecie, a nawet nie ma relacji o dużej części Jego życia
publicznego. To, co znajduje się w Ewangeliach, zostało napisane,
"abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc mieli życie w imię Jego" (J 20, 31).
515 Ewangelie zostały napisane przez ludzi należących do pierwszych
wierzących, którzy chcieli podzielić się wiarą z innymi. Poznawszy przez
wiarę, kim jest Jezus, mogli oni zobaczyć i ukazać innym ślady Jego
misterium w całym Jego ziemskim życiu. Wszystko w życiu Jezusa, od
pieluszek przy Jego narodzeniu aż po ocet podany podczas męki i płótna
pozostałe w grobie po Jego zmartwychwstaniu, jest znakiem Jego
misterium. Przez czyny, cuda i słowa zostało objawione, że "w Nim...
mieszka cała Pełnia: Bóstwo na sposób ciała" (Kol 2, 9).
Człowieczeństwo Jezusa ukazuje się w ten sposób jako znak i narzędzie
Jego Bóstwa i zbawienia, które przynosi. To, co było widzialne w Jego
ziemskim życiu, prowadzi do niewidzialnego misterium Jego synostwa
Bożego i Jego odkupieńczego posłania.
516 Całe życie Jezusa jest Objawieniem Ojca: Jego słowa i czyny,
milczenie i cierpienia, sposób bycia i mówienia. Jezus może powiedzieć:
"Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca" (J 14, 9), a Ojciec oznajmia:
"To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!" (Łk 9, 35). Ponieważ nasz
Pan stał się człowiekiem, by wypełnić wolę Ojca, dlatego nawet
najmniejsze szczegóły Jego misteriów ukazują "miłość Boga ku nam" (1 J
4, 9).
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"...Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara..." (Mt 22,21)
Ale ci to pasuje! Wszystko podciągniesz pod te słowa. Unia sobie życzy
- zrobimy. Ludziska chcą - zrobimy. Dyrektor żąda - zrobimy. Wszystko
zrobimy. Nie ważne co, gdzie, kiedy, komu. Bo Cezar wymaga. Zabić,
ukraść, kłamać - nie ma sprawy.
"...Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara..."
Ale ci to pasuje! Wszystko podciągniesz pod te słowa. Masz je również
na swój prywatny użytek. Przecież masz ciało i duszę. Bóg i Cezar. Więc
oddać Cezarowi to, co należy do Cezara. Bez ograniczeń. Wedle
zachcianek. A księżom wara od tego. Przecież w niedzielę przychodzisz
do kościoła.
"...Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara..."
Ale ci to pasuje! Mieć dwa życia. Odrębne dla Boga, odrębne dla świata.
Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek...
Oczywiście, że to nie jest aż tak. Może nie aż tak. Ale przecież coś z tego
jest w każdym z nas. Cezara i Boga oddzielamy w czasie. Cezar lub Bóg,
zależnie od chwili. A przecież ma być Cezar i Bóg. Cały Dekalog naraz.
Bo miłość do Boga nie może uwolnić nas od miłości do człowieka,
ojczyzny, reszty świata. Tym bardziej miłość do ludzi i siebie nigdy nas
nie zwolni od miłości do Boga. Nawet na jedną minutę w ciągu dnia. Nie
ma innego chrześcijaństwa...
"...Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł:
Czemu mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy?..."
Bogumiła Szewczyk
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1. Śp. Katarzyna Dacko – od Marii Przypióra
z rodziną
2. Śp. Aleksander Zwierzchowski
Śp. Aleksander Zwierzchowski
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski
2. Za Parafian
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski
2. Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny
Demkowiczów
Śp. Aleksander Zwierzchowski
1. Śp. Aleksander Zwierzchowski
2. Sp. Bronisław Podkalicki – rocznica śmierci
Śp. Bronisław Kozdrowski
Śp. Aleksander Zwierzchowski
ORELEC
Śp. Maria Wojtanowska – od Koła Gospodyń
Wiejskich w Orelcu
Śp. Maria Wojtanowska – od Róży pw. św.
Jana Pawła II
Śp. Maria Wojtanowska – od Róży pw. św.
Faustyny
1. Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny
Demkowiczów
2. Śp. Janina Śnieżek – od uczestników
pogrzebu
SOLINA
O zdrowie dla Artura i Eweliny
Śp. Katarzyna Dacko – od Marioli i
Krzysztofa Podkalickich
HUMOR

Ogłoszenia Duszpasterskie – XIX Niedziela zwykła 18.10.2020 r.
1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: we wtorek św. Jana Kantego,
w czwartek św. Jana Pawła II a sobotę św. Jana Balickiego.

2. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się za misje i
misjonarzy.
3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce w piątek od 20.00 do
21.00. Zapraszamy.
4. w nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na zimowy.
5. W przyszłą niedzielę będziemy dziękować Panu Bogu za kościół w
Orelcu, w 11-tą rocznicę jego konsekracji.
6. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe w naszej parafii. Różaniec
jest odmawiany: - w niedzielę w Bóbrce o godz. 15.00,
- w dni powszednie w Bóbrce o godz. 16.00, w Solinie we wtorki a w
Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30. Po Różańcu Msza św. Za udział w
Nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny.
7. Na stoliku leżą kartki na których można wpisywać imiona swoich
zmarłych, których będziemy polecać w listopadzie. W intencji zmarłych
będzie odprawionych w listopadzie 12 Mszy św. i będziemy każdego dnia
omawiać cząstkę Różańca. Proszę zaznaczyć w którym kościele mają być
wspominani nasi zmarli.
8. Dziękujemy za ofiary złożone do puszek w ubiegłą niedzielę w ramach
XVII Dnia Papieskiego.
9. Na stronie internetowej pod adresem: https://pomagam.pl/orelec jest
konto dla Stowarzyszenia Orelec i trwa zbiórka pieniężna z której zebrane
środki zostaną przeznaczone na spłacenie należności za tegoroczne
prace przy kościele zabytkowym w Orelcu.
10.
Bóbrka
✓
Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie
kościoła o dokonanie wpłaty.
Solina
✓
Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie
kościoła o dokonanie wpłaty.
✓ Taca inwestycyjna w październiku wyniosła 2600 zł.
Orelec
✓

