GŁOS SERCA
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
"JEZUS CHRYSTUS UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM,
UKRZYŻOWAN, UMARŁ I POGRZEBION"
571 Misterium Paschalne Krzyża i Zmartwychwstania Chrystusa jest w centrum
Ewangelii, którą Apostołowie, a za nimi Kościół, powinni głosić światu.
572 Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" (Łk 24,
26-27. 45). Cierpienia Jezusa przybrały konkretną formę historyczną, gdy został
On "odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie" (Mk 8, 31),
którzy wydali "Go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie" (Mt
20, 19).
573 Wiara może starać się zgłębić okoliczności śmierci Jezusa, by lepiej
zrozumieć sens Odkupienia.
574 Od początku publicznej misji Jezusa niektórzy faryzeusze i zwolennicy
Heroda z kapłanami i uczonymi w Piśmie postanowili skazać Go na śmierć. Z
powodu różnych działań (wypędzanie złych duchów, odpuszczanie grzechów,
uzdrawianie w dzień szabat, kontakty z celnikami i publicznymi grzesznikami)
niektórzy podejrzewali, że Jezus był opętany. Oskarża się Go o bluźnierstwo,
fałszywy profetyzm i przestępstwa religijne, które Prawo karało śmiercią przez
ukamienowanie.
575 Oczywiście stosunki Jezusa z faryzeuszami nie ograniczały się tylko do
sporów. To właśnie faryzeusze uprzedzają Go o grożącym Mu
niebezpieczeństwie. Jezus pochwala niektórych z nich, jak na przykład
uczonego w Piśmie, wymienionego w Ewangelii św. Marka (12, 34); wiele razy
jada u faryzeuszów. potwierdza naukę głoszoną przez tę elitę religijną ludu
Bożego na temat zmartwychwstania umarłych, pewnych form pobożności
(jałmużna, post i modlitwa), zwyczaju zwracania się do Boga jako do Ojca,
przykazania miłości Boga i bliźniego jako centrum.
576 W oczach wielu w Izraelu Jezus sprawiał wrażenie przeciwnika
podstawowych instytucji narodu:
- posłuszeństwa wobec Prawa;
- centralnego charakteru Świątyni Jerozolimskiej traktowanej jako miejsce
święte, w którym w sposób szczególny mieszka Bóg;
- wiary w jedynego Boga, w którego chwale nie może mieć udziału żaden
człowiek.
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Z niedzielnej Ewangelii 33 niedziela zwykła
"...Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden..." (Mt
25,15)
Jakie to niesprawiedliwe! Wszyscy powinni mieć po równo. Tyle samo
pieniędzy, tyle samo talentów, tyle samo możliwości. Taki sam telewizor,
samochód, mieszkanie. Seryjna produkcja...
"...Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden..."
Wszyscy powinni mieć takie same włosy, takie same oczy, takie same nogi.
Tak samo śpiewać, malować, pisać. Te same pomysły, marzenia,
wspomnienia. Takich samych rodziców, przyjaciół, dzieci.
"...Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden..."
Wszyscy powinni mieć to samo... Naprawdę chciałbyś? Zazdrościsz innym,
inni zazdroszczą tobie, wszyscy wszystkim zazdroszczą... Każdy ma coś nie
tak. Za małe, za duże, za rzadkie, za grube. Ale ty zawsze masz najgorzej,
najsmutniej, najmniej. Tak myślisz...
"...Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden..."
Jakie to niesprawiedliwe! Wszyscy powinni mieć po równo... Na co ci aż
pięć talentów? Przecież ten jeden, który masz, marnujesz. Zakopałeś do
ziemi... Nie obdarza się ponownie tych, którzy wyrzucają prezenty. Ale, gdy
wykorzystasz swój jeden talent aż do końca, odkryjesz ze zdumieniem, że
masz ich o wiele więcej...
"...Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane Temu zaś kto nie ma,
zabiorą nawet to, co ma..."
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
1. Wypominkowa
2. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego
dla Aleksandry, Ewy, Justyny i Joanny
1. Śp. Krystyna Tkacz – od uczestników pogrzebu
2. Wypominkowa
1. Śp. Tadeusz Owoc – od Doroty i Dariusza
Nawrockich
2. O zdrowie dla Artura i Eweliny
1. Wypominkowa
2. Śp. Stanisław Podkalicki – od Rodziny Rugałów z
Tarnobrzega
1. Śp. Katarzyna Dacko – od Rodziny Furtaków
2. Za Parafian
1. Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny Wojtanowskich
2. Śp. Maria Wojtanowska – od Rodziny
Deszczyńskich z Olszanicy
Śp. Dorota Kusz – 1 rocznica śmierci
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci
ORELEC
Śp. Maria Wojtanowska – od Weroniki i Wacława
Dobrowolskich
Śp. Zofia Nawrocka – od Krystyny i Leona
Dobrowolskich
Śp. Maria i Michał Wojtanowscy – od Jana i Julii
Wojtanowskich
Śp. Zofia Nawrocka – od Katarzyny Dobrowolskiej
SOLINA
Śp. Katarzyna Dacko – od Rodziny Tchurzyk

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla wnuków i
prawnuków
HUMOR
Spotykają się dwaj koledzy.
- Dlaczego jesteś taki smutny?
- Jestem zmęczony! Wyszedłem na dworzec po żonę, a jej nie ma.
- Nie martw się, ona na pewno przyjedzie jutro.
- Ja się boję, że ona jest w domu od wczoraj...
9.45

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXIII Niedziela zwykła 15.11.2020 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: we wtorek św.
Elżbiety Węgierskiej, w środę bł. Karoliny Kózkówny, w piątek św.
Rafała Kalinowskiego a w sobotę Ofiarowania NMP.
2. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej
Prowincji Księży Pallotynów. Po Mszy św. o godz. 11.00 i 12.30 przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówimy akt poświecenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za publiczne
odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
3. W piątek w Bóbrce od godz. 20.00 do godz. 21.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu. Modlimy się za Ojczyznę. Zapraszamy.
4. Zgodnie ze wskazaniami księdza arcybiskupa Adama Szala:
przypominamy o limitach osób w kościołach, chorych będziemy
odwiedzać na wyraźną prośbę w umówionym terminie (prosimy o
kontakt), przypominamy o dyspensie od niedzielnej Mszy św. ale
jednocześnie zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. w dni
powszednie – tym bardziej że modlimy się za naszych bliskich zmarłych
– i korzystania z sakramentów świętych.
5.
Bóbrka, Solina
• Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie
kościoła o dokonanie wpłaty.
Orelec
• Dziękuję dwóm osobom, które uporządkowały chodnik przy
starym kościele.
Dary, talenty, którymi nas Bóg obdarował, mają służyć tym,
którym tych darów poskąpił. Każdy z nas jest w czymś lepszy.

Jan Budziaszek

