GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Żydzi nie ponoszą zbiorowej odpowiedzialności za śmierć Jezusa
597 Biorąc pod uwagę historyczną złożoność procesu Jezusa widoczną w
opowiadaniach ewangelicznych oraz nie wiedząc, jaki jest, znany tylko Bogu,
grzech osobisty uczestników procesu (Judasza, Sanhedrynu, Piłata), nie można
przypisać odpowiedzialności za śmierć Jezusa wszystkim Żydom w Jerozolimie
mimo okrzyków manipulowanego tłumu i zbiorowych oskarżeń zawartych w
wezwaniach do nawrócenia po Pięćdziesiątnicy . Sam Jezus przebaczając z
krzyża, a za Nim Piotr, przyznał prawo do "nieświadomości" (Dz 3, 17) Żydom
z Jerozolimy, a nawet ich przywódcom. Tym bardziej nie można rozciągać
odpowiedzialności na innych Żydów w czasie i przestrzeni, opierając się na
krzyku ludu: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze" (Mt 27, 25), który oznacza
formułę zatwierdzającą wyrok: Na Soborze Watykańskim II Kościół
oświadczył: "To, co popełniono podczas męki (Chrystusa), nie może być
przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom
dzisiejszym... Nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako
przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego".
Wszyscy grzesznicy byli sprawcami męki Chrystusa
598 Kościół w nauczaniu swojej wiary i w świadectwie swoich świętych nigdy
nie zapomniał, "że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami
wszystkich mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel". Uwzględniając fakt, że
nasze grzechy dotykają samego Chrystusa, Kościół nie waha się przypisać
chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą często
obciążali jedynie Żydów: Musimy uznać za winnych tej strasznej nieprawości
tych, którzy nadal popadają w grzechy. To nasze przestępstwa sprowadziły na
Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża; z pewnością więc ci, którzy
pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, "krzyżują... w sobie Syna Bożego i
wystawiają Go na pośmiewisko" (Hbr 6, 6). Trzeba uznać, że nasza wina jest w
tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem, według świadectwa Apostoła,
"nie ukrzyżowaliby Pana chwały" (1 Kor 2, 8), gdyby Go poznali. My
przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go przez nasze
uczynki, podnosimy na Niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce.
To nie złe duchy ukrzyżowały Go, lecz to ty wraz z nimi Go ukrzyżowałeś i
krzyżujesz nadal przez upodobanie w wadach i grzechach .
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Z Ewangelii – II Niedziela Adwentu, rok B
"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie..." (Mk 1,7)
A ty czasem zaczynasz we wszystko wątpić. W sens życia, w sens dobroci,
uczciwości, miłości... Czy to rzeczywiście ma jeszcze jakąś wartość w
dzisiejszym świecie? Czy ma wartość, gdy świat tego nie kocha? Czy to warte
twojego trudu, skoro nikt nie doceni?
"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie..."
A ty zaczynasz wątpić: w dobroć, uczciwość, miłość... Bo zaufałeś, a potem
przyszedł ból. Pokochałeś, a potem przyszła rozpacz, bo zostałeś zdradzony. Bo
włożyłeś w to dzieło całe serce, a ktoś cię wyśmiał, odrzucił, zdeptał... Drugi raz
już nie znajdziesz w sobie siły by walczyć...
"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie..."
A ty czasem zaczynasz wątpić. Czujesz jak kostnieje ci serce. Stałeś się
cyniczny, żeby nie zwariować z bólu, z rozpaczy, samotności, tęsknoty,
niespełnionych marzeń. Kpisz, żeby nie płakać. Ranisz, żeby nie kochać...
A może zamiast uciekać może by wrócić do Boga? Może – jak dziecko – wziąć
Go za rękę i zaufać? Może pomimo bólu zdecydować się żyć całym sercem? I
może – zamiast sobie i ludziom – tylko Bogu uwierzyć naprawdę? Uwierzyć, że
za mną idzie mocniejszy ode mnie, który mnie podeprze, podniesie, pocieszy,
pomoże, bo mnie kocha... Wtedy wszystko znów nabierze sensu. Trzeba tylko
umieć stać się małym. Takim, jakim jestem naprawdę...
"...Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i
rozwiązać rzemyk u Jego sandałów..."
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
1. Śp. Bronisław Ornat
2. Śp. Dorota Kusz – od uczestników pogrzebu
Śp. Jan Zglenicki – od uczestników pogrzebu
Śp. Bronisław Ornat
1. Śp. Tadeusz Owoc – od Rodziny Zaniewicz z
Myślina
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1. Śp. Bronisław Ornat
2. Śp. Stanisław Podkalicki – od Rodziny Myszaków
i Migieliczów
Śp. Tadeusz Owoc – od bratowej Krystyny z
rodziną
Śp. Bronisław Ornat
ORELEC
Śp. Maria Wojtanowska – od siostry Czesławy z
rodziną
Śp. Zofia Nawrocka – od siostry Józefy z mężem
Śp. Maria Wojtanowska – od szwagra Józefa z
rodziną
Śp. Maria Wojtanowska – od Tadeusza Podgórskiego
z rodziną
Śp. Zofia Nawrocka – od córki Ireny z rodziną
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Śp. Bronisław Ornat
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Śp. Tadeusz Pawłowski – od uczestników pogrzebu
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HUMOR

Żona wyjechała na wczasy. Rano ojciec budzi córeczkę i idą do
przedszkola - nie przyjmują córki. Idą do drugiego - nie przyjmują córki.
Po wizycie w trzecim przedszkolu zdenerwowana córka mówi:
- Tato, jak tak dalej będziemy chodzić, to się w końcu spóźnię do szkoły.
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1. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Ambrożego a we wtorek
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Msze św. będą odprawiane:
w Bóbrce o 16.00 a w Solinie i w Orelcu o 17.30.
2. Dzisiaj jest Dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie.
3. W piątek zapraszamy na adorację do kościoła w Bóbrce między
godzinami 20.00 a 21.00.
4. W zakrystii można nabywać opłatki wigilijne. Przypominam, że ofiary
składane za opłatki przeznaczone są na opłaty za energię elektryczną, w
tym także na ogrzewanie kościoła.
Są również świece wigilijne w cenie 6 zł – jest to ofiara na Caritas.
5. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy św. w dni powszednie
Adwentu czyli w roratach – dzieci, młodzież i dorosłych – i korzystania z
sakramentów świętych – szczególnie ze spowiedzi świętej.
6.
Bóbrka
W środę o godz. 16.00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy.
O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę
następujące Rodziny: Michała Orłowskiego, Marcina Kaliniewicza,
Łukasza Kaliniewicza, Bogusława Kruczka, Tadeusza Barańskiego i
Ireneusza Lemieszczuka.
Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła
za rok 2020 o dokonanie wpłaty.
Orelec
O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę
następujące Rodziny: Doroty i Andrzeja Chlebickiego, Czesławy i Jana
Nawrockich, Janiny i Zdzisława Zaniewiczów, Moniki i Daniela
Zaniewiczów.
Wielkie dzieło nawrócenia świata rozpoczyna się od małych
nieraz wysiłków, od budowania zgody w naszych rodzinach,
parafiach, w środowiskach pracy.

ks. Jan Twardowski
Intencje różańcowe na grudzień
1.
Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była
ożywiana przez Słowo Boże i modlitwę.
2.
Aby, wszyscy, których dotknęła epidemia, zostali obdarzeni
potrzebnymi łaskami.

