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Symbole Ducha Świętego
697 Obłok i światło. Te dwa symbole są nierozłączne w objawieniach Ducha
Świętego. Począwszy od Starego Testamentu, obłok - raz ciemny, a raz
świetlisty - objawia Boga. Pojawia się, gdy Mojżesz wstępuje na górę Synaj, nad
Namiotem Spotkania, podczas wędrówki przez pustynię i poświęcenia Świątyni
Salomona. Figury te następnie zostają wypełnione przez Chrystusa w Duchu
Świętym. Duch Święty zstępuje na Maryję Dziewicę i osłania Ją "swoim
cieniem", by poczęła i urodziła Jezusa. To On zjawia się na Górze
Przemienienia: "zjawił się obłok i osłonił ich" - Jezusa, Mojżesza, Eliasza,
Piotra, Jakuba i Jana, a z obłoku odezwał się głos: <<To jest Syn mój, Wybrany,
Jego słuchajcie!>>". Ten sam "obłok zabrał" Jezusa sprzed oczu uczniów w dniu
Wniebowstąpienia i objawi Syna Człowieczego w dniu Jego Przyjścia.
698 Pieczęć jest symbolem bliskim symbolowi namaszczenia. "Pieczęcią swą
naznaczył Bóg" Chrystusa i w Nim Ojciec naznacza swą "pieczęcią" także nas.
Ponieważ obraz pieczęci wskazuje na niezatarte znamię namaszczenia Ducha
Świętego w sakramentach chrztu, bierzmowania i kapłaństwa, został on
wykorzystany w niektórych tradycjach teologicznych dla wyrażenia niezatartego
"charakteru" wyciskanego przez te sakramenty, które nie mogą być powtórzone.
699 Ręka. Wkładając ręce, Jezus leczy chorych i błogosławi dzieci. Apostołowie
będą czynić to samo w Jego imię, a właśnie przez włożenie rąk Apostołów jest
udzielany Duch Święty. List do Hebrajczyków wymienia wkładanie rąk wśród
"fundamentalnych elementów" swego nauczania .
700 Palec. Jezus "palcem Bożym wyrzuca złe duchy". Jeśli Prawo Boże zostało
napisane na kamiennych tablicach "palcem Bożym", to "list Chrystusa"
powierzony Apostołom jest napisany "Duchem Boga żywego nie na
kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc". Hymn Veni Creator
Spiritus wzywa Ducha Świętego jako "palec prawicy Ojca".
701 Gołębica. Na końcu potopu (którego symbolika odnosi się do chrztu)
wypuszczona przez Noego gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z
drzewa oliwnego na znak, że ziemia znowu nadaje się do zamieszkania. Gdy
Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty w
postaci gołębicy i spoczywa na Nim. Duch Święty zstępuje do oczyszczonego
serca ochrzczonych i w nim przebywa. Symbol gołębicy na oznaczenie Ducha
Świętego jest tradycyjny w ikonografii chrześcijańskiej.
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Z niedzielnej Ewangelii - 16 Niedziela zwykła
“...Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne
Niby to nie trzeba cię namawiać do odpoczynku. Marzysz o wolnym
dniu. Dodatkowy urlop, lewe zwolnienie, czy choćby urwać się wcześniej
z pracy. Ale tak naprawdę to wciąż gonisz czas. Ciągle nie zdążasz,
odkładasz na jutro, padasz zmęczona wieczorem...
“...Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie ...”
Niby nie trzeba cię namawiać do odpoczynku... Ale gdy przychodzi
niedziela, nadrabiasz wszystkie zaległości w domu. Nawet chwila przed
telewizorem jest tylko czasem na uporządkowanie myśli. Na decyzję za
co teraz się złapać. I zaganiasz do roboty męża, dzieci, marudzisz, gdy
wychodzą, marudzisz, gdy przychodzą, marudzisz, gdy są. Ze zmęczenia.
Ze strachu przed tym, co jeszcze cię czeka dziś...
“...Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne ...”
Jak większość matek, nigdy nie masz naprawdę wolnego czasu... A Jezus
każe wypocząć. Nie mówi jednak jak długo. Nie o czas chodzi. Chodzi o
to, by na chwilę zostawić to, w czym ciągle tkwisz. Żeby nie było w tobie
sto myśli naraz, jednego wielkiego chaosu. Stop. Jesteś w domu. Przez
pięć minut rozmawiaj z dzieckiem tak, jakbyś już nic innego nie miała do
zrobienia. Wszystko rób tak, jakby już nic innego nie było... Bo nie brak
czasu najbardziej męczy, ale natłok myśli. Strach przed życiem...
“... i wypocznijcie nieco...”
Ale musisz się tego nauczyć. Inaczej staniesz się zrzędą, od której
wszyscy będą uciekać. Potrafisz się tego nauczyć. Bo dobry wypoczynek
to nie długa bezczynność. To zmiana zajęcia na inne. Nigdy nie
wypoczniesz, gdy wszystko zawsze będzie z tobą. Choćbyś nic nie robiła.
Ale wypoczniesz, gdy twoje myśli staną się spokojne. Choćbyś miała
tylko chwilę czasu...
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
O zdrowie dla Artura i Eweliny
Śp. Maria Stoberska
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo – w rocznicę ślubu
1. Śp. Władysław Kusz – od córki Janiny
2. Śp. Katarzyna Dereń – od Krystyny Kaliniewicz
1. Śp. Katarzyna Dereń – od uczestników pogrzebu
2. Śp. Janina i Franciszek
1. Śp. Janina i Franciszek
2. Śp. Krzysztof Krzysztoń
Śp. Stanisław i Józefa Łyszczarz
Śp. Janina i Franciszek
ORELEC
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Czesława Mazgaja – z okazji imienin i urodzin
Śp. Helena Adamiak – od brata Piotra z rodziną
Śp. Rudolf Mikołajczyk i jego rodzice
Śp. Dorota Janicka
SOLINA
Śp. Wiesław Bobusia – od kolegów z Wydziału Ruchu

Śp. Adrian Dąbrowski

HUMOR
Przechodzień zagaduje wędkarza:
- Biorą?
- Nie bardzo.
- Złapał pan coś?
- Jednego.
- Gdzie jest?
- Wrzuciłem go do wody.
- Duży był?
- Taki jak pan, i też mi przeszkadzał...

***

Kowalski pyta kolegę:
- Czy twoja żona jest brunetką, czy blondynką?
- Trudno powiedzieć. Dwie godziny temu poszła do fryzjera i jeszcze nie
wróciła.
***
Ogłoszenia Duszpasterskie – XVI Niedziela zwykła 18.07.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: w czwartek święto św. Marii
Magdaleny, w piątek święto św. Brygidy – patronki Europy, w sobotę
wspomnienie św. Kingi.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. Za tydzień Mszy św. w Solinie o godz. 9.45 będzie przewodniczył nasz
ordynariusz ks. abp Adam Szal. Będzie to początek kanonicznej wizytacji
naszej parafii – dalszy ciąg połączony z udzieleniem sakramentu
bierzmowania będzie w październiku. Zapraszam do przeżycia
niedzielnej Eucharystii razem z Pasterzem naszej archidiecezji.
4. Msza św. w Orelcu 25 lipca rozpocznie się wyjątkowo o godz.
11.15!!!
5. Za tydzień po każdej Mszy św. będą święcone pojazdy mechaniczne.
Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na zakup środków
transportu dla misjonarzy. Dziękujemy serdecznie.
6. W czasie wakacji nie ma Adoracji Najświętszego Sakramentu w piątki
w Bóbrce.
7. Do końca wakacji jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w
niedziele o godz. 19.00.
8. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w
całości
na
pokrycie
kosztów
prac
remontowo-budowlanokonserwatorskich prowadzonych w 4 kościołach naszej parafii.
9. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.

Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest
największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii, i jednym z
najcenniejszych
darów
Bożego
miłosierdzia.
św. Jan Maria Vianney

