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"WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO"
Imię własne Ducha Świętego
691 "Duch Święty" jest imieniem Tego, którego wielbimy i któremu
oddajemy chwałę wraz z Ojcem i Synem. Kościół otrzymał Go od Pana i
wyznaje Go w czasie chrztu swoich nowych dzieci.
Pojęcie "Duch" jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa Ruah, które przede
wszystkim oznacza tchnienie, powietrze, wiatr. Jezus posługuje się
obrazem wiatru, aby zasugerować Nikodemowi nadziemską nowość
Tego, który jest w sposób osobowy Tchnieniem Boga, Duchem Bożym. Z
drugiej strony, Duch i Święty to przymioty Boże wspólne Trzem Osobom
Boskim. Łącząc jednak te dwa pojęcia, Pismo święte, liturgia i język
teologiczny określają niewymowną Osobę Ducha Świętego, unikając
możliwej dwuznaczności z innym sposobem posługiwania się pojęciami
"duch" i "święty".
Określenia Ducha Świętego
692 Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go
"Parakletem", co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy
czymś" ad-vocatus (J 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). "Paraklet" tłumaczy się
zazwyczaj jako "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocieszycielem.
Sam Pan nazywa Ducha Świętego "Duchem Prawdy" (J 16,13).
693 Poza imieniem własnym, które jest najczęściej używane w Dziejach
Apostolskich i Listach, u św. Pawła znajdują się określenia: Duch
obietnicy (Ga 3, 14; Ef 1, 13), Duch przybrania za synów (Rz 8, 15; Ga 4,
6), Duch Chrystusa (Rz 8, 11), Duch Pana (2 Kor 3, 17), Duch Boży (Rz
8, 9. 14; 15, 19; 1 Kor 6, 11; 7, 40); u św. Piotra znajduje się określenie:
Duch chwały (1 P 4,14).
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Z niedzielnej Ewangelii - 14 Niedziela zwykła
“...Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu
może być prorok tak lekceważony...” (Mk 6,4)
Ktoś ci powiedział, żeś mądry, pracowity, inteligentny, dobry. Że potrafisz
zrozumieć, zrobić, wytłumaczyć. Ktoś pochwalił, podziwiał, stawił za wzór... A
potem wracasz do domu i słyszysz, że żadnego z ciebie pożytku... Cóż:
“...Tylko w swojej ojczyźnie, może być prorok tak lekceważony..."
Ktoś ci powiedział, żeś jest mądry i dobry. I nareszcie poczułeś się doceniony,
rozumiany. Że coś znaczysz... Więc coraz częściej wracasz do niego, coraz
dłużej z nim jesteś, coraz więcej mu siebie dajesz. Do domu wracasz na noc. Jak
do hotelu. Bo wszyscy inni są lepsi od twych dzieci, ładniejsi od żony, mądrzejsi
od matki, zaradniejsi od męża...
“...Tylko wśród swoich krewnych może być prorok tak lekceważony..."
Ktoś cię zauważył, pochwalił. Wszystko stało się łatwiejsze, piękniejsze...
...A w domu spracowane dłonie twojej matki nie odpoczną ani na chwilę.
Ugotować, uprać, posprzątać... Jeszcze ciasto, takie jak lubisz, jeszcze oberwany
guzik, jeszcze dziecko zabawić, żebyś sobie obejrzał mecz... Zostawiasz brudny
talerz, rzucasz na pralkę koszulę i wychodzisz podziwiać znajomych...
I dopiero, kiedy matki zabraknie... nagle rozumiesz jakim była człowiekiem. I
słyszysz od innych jakim była człowiekiem. I ze zgrozą uświadamiasz sobie, że
dopiero tam, na cmentarzu, pochyliłeś przed Nią głowę, powiedziałeś całym
sercem: “dziękuję”. Dopiero tam, gotów byłbyś przed Nią uklęknąć... ...Gdy na
wszystko już było za późno...
I wtedy chciałbyś światu powiedzieć, że to najlepsza z matek. Ale już nie chcesz
powiedzieć, że wiesz to dopiero dziś. Że zapomniałeś Ją przytulić, pochwalić,
podziwiać.
... A tak by Jej było wtedy z tobą dobrze... “Spieszcie się kochać ludzi... tak
szybko odchodzą...”
“...Tylko w swoim domu może być prorok tak lekceważony..."
Bogumiła Szewczyk

Poniedziałek
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BÓBRKA
Śp. Halina Sawinda – od uczestników pogrzebu
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w dniu urodzin córki
Śp. Władysław Kusz – od Rodziny Bogumiły i Czesława
Ciociów

O zdrowie dla Artura i Eweliny
Za Parafian
O nawrócenie Pawła
Śp. Władysław Kusz – od wnuka Michała
Śp. Aleksander Zwierzchowski
ORELEC

Środa 7.07
Piątek 9.07
Niedziela
11.07

19.00
19.00
7.00
11.00

Śp. Helena Adamiak – od brata Leona z żoną
Śp. Helena Adamiak – od brata Józefa z żoną
Śp. Krzysztof Dobrowolski
Śp. Józef Mamrowicz – rocznica śmierci

Niedziela
11.07

9.45
19.00

Śp. Janina Paprocka
Śp. Janina i Franciszek

SOLINA

HUMOR

Mały Jasio wraca do domu i szlocha rozpaczliwie.
- Co się stało? - pyta mama.
- Łowiliśmy z tatą ryby i trafiła mu się naprawdę wielka, ale kiedy zaczął
ją wyciągnąć, to się zerwała i uciekła.
- Daj spokój, Jasiu. To nie jest powód do płaczu. Powinieneś się raczej
śmiać z tego.
- I tak właśnie zrobiłem, mamusiu.
***
Pan Bóg mówi do Adama:
- Adam, daj żebro
- Nie dam!
- No Adam daj.
- Nie dam!
- No, proszę, Adam daj!!
- Nie dam, mam jakieś złe przeczucie...

Ogłoszenia Duszpasterskie – XIV Niedziela zwykła 4.07.2021 r.
1. We wtorek wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej a w czwartek
św. Jana z Dukli, patrona archidiecezji przemyskiej.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W ramach Archidiecezjalnej Sztafety Różańcowej nasza Parafia
zaproszona jest do udziału w modlitwie 14 lipca o godzinie 2.00. Proszę
Parafian o odmówienie cząstki Różańca w następującym porządku:
Orelec nry 1-40 tajemnice radosne, Orelec nry pozostałe tajemnice
światła, Bóbrka tajemnice bolesne i Solina tajemnice chwalebne.
Ofiarujmy modlitwę w intencji naszej diecezji, powołania kapłańskie,
zakonne i misyjne oraz we wszystkich intencjach, które będą nieśli
pielgrzymi idący na Jasną Górę oraz uczestnicy Sztafety Różańcowej.
4. W czasie wakacji nie ma Adoracji Najświętszego Sakramentu w piątki.
5. Do końca wakacji jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w
niedziele o godz. 19.00.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
7.
Orelec
➢ Dziękuję Rodzinom za wykoszenie trawy.
➢ W środę Nowenna do św. Józefa.
8.
ZAPOWIEDZI
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Łukasz
Zaniewicz z naszej parafii i Monika Fal z parafii pw. Wniebowzięcia
NMP w Zagórzu – zapowiedź III; oraz
Natalia Kabaj z naszej parafii i Mariusz Adam Olszyk z parafii w Lesku –
zapowiedź II.
Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o
zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
9. Intencje Różańcowe na lipiec:
1). Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i
politycznych byli odważni w budowie dialogu i przyjaźni.
2). Za przebywających na emigracji, aby trwali w łączności z Kościołem
przez udział we Mszy św.
Modlitwa jest aktualizacją wiary: modlitwa bez wiary
staje się ślepa, wiara zaś bez modlitwy się rozpada.

Joseph Ratzinger

