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IV. Duch Chrystusa w pełni czasu
Jan - Poprzednik, Prorok i Chrzciciel
717 "Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię" (J 1, 6).
Jan "już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym" (Łk 1, 15. 41)
przez samego Chrystusa, którego Dziewica Maryja poczęła z Ducha Świętego.
"Nawiedzenie" Elżbiety przez Maryję stało się przyjściem Boga, który
"nawiedził lud swój" (Łk 1, 68).
718 Jan jest "Eliaszem, który ma przyjść" (Mt 17, 10-13): mieszka w nim ogień
Ducha Świętego i nakazuje mu "iść" (jako "poprzednikowi") przed Panem, który
przychodzi. W Janie Poprzedniku Duch Święty dopełnia "przygotowania Panu
ludu doskonałego" (Łk 1,17).
719 Jan jest "więcej niż prorokiem" (Łk 7, 26). Jan jest ostatni w szeregu
proroków zapoczątkowanym przez Eliasza. Jest "głosem" Pocieszyciela, który
przychodzi (J 1, 23). Dzięki Duchowi Prawdy "przychodzi on na świadectwo,
aby zaświadczyć o światłości" (J 1, 7). Na oczach Jana Duch Święty wypełnia
to, co było przedmiotem "poszukiwania i badania proroków", i to, co "pragną
(zobaczyć) aniołowie" (1 P 1, 10-12): "<<Ten, nad którym ujrzysz Ducha
zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem
Świętym>>. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym..." (J 1,
33-36).
720 Wreszcie przez Jana Chrzciciela Duch Święty zapoczątkowuje to, co spełni
z Chrystusem i w Chrystusie: przywróci człowiekowi "podobieństwo" Boże.
Chrzest Jana był chrztem pokuty; chrzest z wody i Ducha będzie nowym
narodzeniem.
"Raduj się, pełna łaski"
721 Maryja, Najświętsza Matka Boga, zawsze Dziewica, jest arcydziełem
posłania Syna i Ducha Świętego w pełni czasu. Po raz pierwszy w zamyśle
zbawienia, dzięki przygotowaniu przez Ducha Świętego, Ojciec znajduje
Mieszkanie, w którym Jego Syn i Jego Duch mogą mieszkać wśród ludzi. W
tym właśnie sensie Tradycja Kościoła często odczytywała w relacji do Maryi
najpiękniejsze teksty mówiące o Mądrość: Maryja jest opiewana i przedstawiana
w liturgii jako "Stolica Mądrości". W Maryi zostają zapoczątkowane "wielkie
sprawy Boże", które Duch będzie wypełniał w Chrystusie i w Kościele:
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Księża Pallotyni, Bóbrka 57,
38-623 Uherce Mineralne, tel.: 795 528 788, www.parafia-bobrka.pl;
poczta@parafia-bobrka.pl
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Maryi Panny
"Błogosławiona jesteś między niewiastami
i błogosławiony jest owoc Twojego łona" (Łk 1,42)
Człowiek jest dzisiaj zagoniony. Tysiące spraw do załatwienia. Jak
pośród tych tysiąca spraw znaleźć jeszcze czas dla Boga? Może Msza
niedzielna się zmieści, ale prywatna modlitwa? Pismo św.? Nowenna?
Ale nawet nie o ten czas chodzi. Może coś by się znalazło. Chodzi o to,
że w głowie nie ma miejsca. Że to tam Pan Bóg się nie mieści.
"Błogosławiona jesteś między niewiastami…"
Tysiące spraw do załatwienia. Spraw niecierpiących zwłoki. Pan Bóg nie
ucieknie. Pana Boga można zostawić na jutro. Na chwilę, kiedy wszystko
już pozałatwiamy, naprawimy, kupimy.
"Błogosławiona jesteś między niewiastami …"
Człowiek jest dzisiaj zagoniony. Ale Elżbieta też miała swoje problemy.
Spodziewała się dziecka. Nie, ona nie traktowała tego jak udrękę. Udręką
był brak dziecka. Jednak wiek już nie ten. Ale nie o tym pomyślała na
widok Maryi. Ważniejsze było, że pojawił się w jej domu Jezus.
"Błogosławiona jesteś między niewiastami …"
Człowiek jest dzisiaj zagoniony. Ale to nie o to chodzi. To nie dlatego
Biblię pokrywa kurz. Nie o czas chodzi, ale o decyzję: co jest w życiu
najważniejsze? Jeśli Bóg, to czas zawsze się znajdzie. Bo czas, to
niekoniecznie jest wiele godzin. Czas, to jest po prostu całe serce.
"Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy."
Bogumiła Szewczyk

Poniedziałek
16.08
Wtorek
17.08
Środa 18.08
Czwartek
19.08
Piątek 20.08
Sobota 21.08
Niedziela
22.08

18.00
18.00
18.00
18.00

Śp. Anna i Wincenty Jurkiewicz – rocznica śmierci
Za Parafian

18.00
18.00
8.30

Śp. Janina i Stanisław
Śp. Bogusława i Józef
Śp.
Maria,
Grzegorz,
Mieczysław
Brendzowscy
Śp. Katarzyna Dereń – od uczestników pogrzebu
ORELEC
Śp. Michał Podgórski
Śp. Helena Adamiak – od Rodziny Owoc
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Jerzego i
Elżbiety Dobrowolskich – 40 rocznica ślubu
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Krystyny i Grzegorza Tkaczów – 5 rocznica ślubu
SOLINA
Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski w dniu
imienin Iwony
Śp. Jan, Katarzyna, Mieczysław, Franciszek
Porębscy
HUMOR

12.30
Środa 18.08
Piątek 20.08
Niedziela
22.08

19.00
19.00
7.00
11.00

Niedziela
22.08

BÓBRKA
Śp. Bronisław Wojtanowski – od Pracowników i
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Łysomicach
Śp. Celina

9.45
19.00

Klient, pieniąc się z wściekłości, wpada do sklepu:
- Co za materiał pan mi sprzedał? Krawiec powiada, że to najgorsza tandeta!
- Co tu gadać? – uspokaja go kupiec.
- Pan jest po prostu szczęściarzem. Pan ma tylko trzy metry tej tandety, a ja
pełen magazyn!

***
- Halo, mamo, jak się czujesz?
- Dziękuję, dobrze, nie mogę narzekać.
- O, przepraszam panią... chyba pomyliłem numer telefonu.

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny 15.08.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: we wtorek wspomnienie św. Jacka, w
piątek wspomnienie św. Bernarda a w sobotę wspomnienie św. Piusa X.

2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W dniach 14-15.08.2021 w godzinach: 9:00-19:00 zapraszamy do
strefy zdrowia w Polańczyku przy stadionie sportowym (Bieszczadzka
18). W mobilnym gabinecie medycznym będzie można bezpłatnie
wykonać badania diagnostyczne, takie jak: EKG, pomiar poziomu cukru,
cholesterolu, ciśnienia krwi oraz spirometrię i USG płuc, a następnie
skonsultować
wyniki
z
lekarzem
specjalistą.
Nie są potrzebne wcześniejsze zapisy.
4. Dzisiaj z racji Uroczystości 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.
Komunia Święta jest najkrótszą i najbezpieczniejszą drogą do nieba.
św. Pius X

