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III. Duch i Słowo Boże w okresie obietnic
Oczekiwanie Mesjasza i Jego Ducha
711 "Oto Ja dokonuję rzeczy nowej" (Iz 43, 19). Zarysowują się dwie
linie profetyczne; jedna kieruje do oczekiwania Mesjasza, druga do
głoszenia nowego Ducha, a zbiegają się one w niewielkiej Reszcie, w
ludzie ubogich, który w nadziei oczekuje "pociechy Izraela" i
"wyzwolenia Jerozolimy"..
712 Postać oczekiwanego Mesjasza zaczyna pojawiać się w "Księdze
Emmanuela", szczególnie w Iz 11,1-2:
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
713 Postać Mesjasza zostanie objawiona przede wszystkim w Pieśniach
Sługi. Pieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w
jaki wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić wielu: nie od zewnątrz, ale
przyjmując "postać sługi" (Flp 2, 7). Wziąwszy na siebie naszą śmierć,
może nam udzielać swego Ducha życia.
714 Dlatego Chrystus rozpoczyna głoszenie Dobrej Nowiny, odnosząc do
siebie następujący fragment proroctwa Izajasza (Łk 4,18-19):
Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, bym opatrywał rany serc złamanych,
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana.
715 Teksty prorockie dotyczące wprost zesłania Ducha Świętego są
wyroczniami, przez które Bóg mówi do serca swego ludu językiem
obietnicy, z miłością i wiernością; ich wypełnienie ogłosi Piotr w poranek
Pięćdziesiątnicy. Według tych obietnic, w "czasach ostatecznych" Duch
Pana odnowi serca ludzi, wypisując w nich nowe prawo; On zgromadzi i
pojedna rozproszone i podzielone narody..
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,
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Z niedzielnej Ewangelii - 19 Niedziela zwykła
“...Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą»...” (J 6,43)
Czy wiecie, że on... Jak dobrze to znasz... O bliźnich rozmawia się
wszędzie. Przy stole, w tramwaju, na ulicy, w pracy. Może szczególnie w
pracy, a może dla ciebie gdzie indziej. Nawet przy dzieciach, swoich czy
cudzych. I niestety, najczęściej nie są to dobre słowa...
“...Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą»...”
Czy wiecie, że on... Że widziałeś, że słyszałeś, że ludzie mówią. Ale
najczęściej ani nie widziałeś, ani nie słyszałeś osobiście. Najczęściej
wiesz z plotek. I puszczasz bez sprawdzenia dalej. I szczerze mówiąc,
wcale cię tak naprawdę nie interesuje, czy to prawda. Po prostu o innych
fajnie się mówi, szczególnie fajnie mówi się o innych źle..
“...Jezus im odpowiedział: «Nie szemrajcie między sobą»...”
Czy wiecie, że on... Wydaje ci się, że musisz to mówić. A gdyby tak od
dziś mówić tylko dobrze? Myślisz, że by się dało? Spotkać się, by
wyszukać w bliźnich wszystko co dobre, co najlepsze... Niestety, diabeł
jest obok. Na jedno dobre słowo, usłyszysz dziesięć złych. Ludzi nie
interesuje dobro. Na jedno dobre słowo sam powiesz dziesięć złych.
Ludzi drażni dobro. Jeśli sami nie są lepsi. Więc chyba jednak, jeśli nie
umiemy mówić dobrze, chyba jednak lepiej nie mówić nic...
Czy wtedy świat, niestety, nie stałby się jednym wielkim milczeniem?
Czy jeszcze umiesz mówić o czymś innym?
“...Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział:
Jam jest chleb, który zstąpił z nieba...
Bogumiła Szewczyk
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BÓBRKA
Za Parafian
Śp. Czesława Podgórska – od Kazimiery
Podgórskiej
Śp. Władysław Kusz – od Darii Kusz z rodziną
O Boże błogosławieństwo dla Karola w 12
urodziny
Śp. Bogusław Duś
Śp. Czesława Podgórska
Śp. Krzysztof Krzysztoń
Śp. Zofia Daszkiewicz – od siostry Janiny z rodziną
(1 rocznica śmierci)
ORELEC
Śp. Helena Adamiak – od koleżanki Janiny
Śp. Rodzice Jan i Zofia, siostra Celina, bracia
Czesław i Wiesław
Śp. Jan Owoc, Katarzyna Orłowska
Śp. Janina, Stefan, Zdzisław i Stanisław
SOLINA
Śp. Zofia i Edward Barć, Anna i Józef Ulanowscy
Śp. Maria Stoberska
HUMOR

Rozmowa w sklepie
- A sąsiadka to ciągle nowiuśkimi banknotami płaci.
- Bo mam w domu specjalną maszynkę do robienia pieniędzy.
- Co pani powie! I to jest legalne?
- W 100% legalne, tylko strasznie chrapie.
Ogłoszenia Duszpasterskie – XIX Niedziela zwykła 8.08.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek święto św.
Teresy Benedykty od Krzyża – patronki Europy, we wtorek święto św.
Wawrzyńca, w środę wspomnienie św. Klary a w sobotę wspomnienie św.
Maksymiliana Marii Kolbego.

2. We wtorek Msza św. w Bóbrce będzie odprawiona o godz. 8.00.
3. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. W następną niedzielę przypada Uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. W czasie każdej Mszy św. po modlitwie po
Komunii św. będzie błogosławieństwo ziół i kwiatów.
5. Do 20-go sierpnia trwa zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci na
Kresach. Zebrane artykuły można przekazywać najlepiej po każdej Mszy
św. w zakrystii.
6. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w
całości na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich
prowadzonych w 4 kościołach naszej parafii.
7. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św.
Niektórzy mówią, że aby często przystępować do
Komunii Świętej trzeba być świętym. To nieprawda.
Komunia jest dla tych, którzy chcą stać się świętymi, a
nie dla świętych. Lekarstwo podaje się chorym, tak jak
pokarm słabym.
św. Jan Bosko

