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WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

I. Kościół - Lud Boży
781 "W każdym czasie i w każdym narodzie miły jest Bogu, ktokolwiek
się Go lęka i postępuje sprawiedliwie; podobało się jednak Bogu uświęcać
i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej
między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by Go poznawał w
prawdzie i zbożnie Mu służył. Przeto wybrał sobie Bóg na lud naród
izraelski, z którym zawarł przymierze i który stopniowo pouczał...
Wszystko to jednak wydarzyło się jako przygotowanie i jako typ owego
przymierza nowego i doskonałego, które miało być zawarte w
Chrystusie... Chrystus ustanowił to Nowe Przymierze, to znaczy Nowy
Testament, w swojej krwi, powołując spośród Żydów i pogan lud, który
nie wedle ciała, lecz dzięki Duchowi zróść się miał w jedno".
Cechy charakterystyczne Ludu Bożego
782 Lud Boży posiada cechy charakterystyczne, które odróżniają go od
ugrupowań religijnych, politycznych czy kulturowych w historii:
- Jest on Ludem Bożym: Bóg nie jest własnością żadnego narodu. To On
nabył dla siebie lud tych, którzy kiedyś nie byli ludem: "wybrane plemię,
królewskie kapłaństwo, naród święty" (1 P 2, 9);
- Członkiem tego Ludu staje się człowiek nie przez narodzenie fizyczne,
ale przez "narodzenie z wody i z Ducha", to znaczy przez wiarę w
Chrystusa i chrzest;
- Zwierzchnikiem tego Ludu jest Jezus Chrystus;
- " Udziałem tego Ludu jest godność i wolność synów Bożych, w których
sercach Duch Święty mieszka jak w świątyni";
- "Jego prawem jest nowe przykazanie miłości;
- Jest posłany, aby być solą ziemi i światłem świata. "Stanowi dla całego
rodzaju ludzkiego potężny zalążek jedności, nadziei i zbawienia".
- "Jego celem jest Królestwo Boże, zapoczątkowane na ziemi przez
samego Boga, mające rozszerzać się coraz dalej, aż na końcu wieków
dopełnione zostanie również przez Boga" .
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Z niedzielnej Ewangelii -25 Niedziela zwykła
“...Zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze?
Lecz oni milczeli...” (Mk 9,33)
Nie chce ci się odpowiadać, gdy Bóg pyta. Zazwyczaj ci się nie chce. Bo
cóż można powiedzieć? Nic się nie dzieje nowego, nic wielkiego nie
zrobiłeś, nic mądrego nie wymyśliłeś. Stare sprawy. A Bogu trzeba by
pokazać coś wzniosłego, coś ekstra, coś wyjątkowego...
“...Zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze?
Lecz oni milczeli...”
Nie chce ci się odpowiadać, gdy Bóg pyta. Czasem dlatego, że ci wstyd.
Bo, jak apostołowie w drodze do Kafarnaum, właśnie głupio myślałeś.
Właśnie głupio powiedziałeś. Właśnie stał się grzech...
“...Zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze?
Lecz oni milczeli...”
Nie chce ci się odpowiadać, gdy Bóg pyta. Więc czasem udajesz, że nie
słyszysz. Uciekasz. Nie robisz codziennego rachunku sumienia, bo
musiałbyś to wypowiedzieć. Nie modlisz się, bo musiałbyś się nad tym
zatrzymać. Nie rozważasz Ewangelii, bo coś z tym musiałbyś zrobić. Więc
udajesz, że cię nie ma w domu. Nie otworzysz dzisiaj drzwi...
“...Zapytał ich: O czym to rozmawialiście w drodze?
Lecz oni milczeli...”
Nie chce ci się odpowiadać, gdy Bóg pyta. A potem dziwisz się, że nie
słyszysz Bożej odpowiedzi, gdy ty pytasz. Ale nie martw się, Bóg zawsze
jest w domu. Zawsze ma otwarte drzwi.
“...Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy...”
Bogumiła Szewczyk
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Mąż na to: No to trzeba było powiedzieć.
– Jakbyś kochał, to byś się domyślił – odpowiada ona”.

1. Śp. Maria Tokarczyk
1. Śp. Maria Tokarczyk
1. Śp. Maria Tokarczyk
2. Śp. Teresa, Stanisław Wróbel, Stefania i Michał
Skomra
1. Śp. Katarzyna Dereń – od uczestników pogrzebu
2. Śp. Halina Sawinda – od Stanisława i Zofii
Mysiów
1. Śp. Maria Tokarczyk

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXV Niedziela zwykła 19.09.2021 r.
1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek wspomnienie
świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy, a we wtorek święto św. Mateusza apostoła i
ewangelisty.
2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W sobotę na godz. 18.00 na Mszę św. i półgodzinne spotkanie do
kościoła w Bóbrce zapraszam młodzież klasy I szkoły średniej
przygotowującą się do bierzmowania.
4. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. Zapraszamy ministrantów
i kandydatów.
5. Ks. abp Adam Szal zaprasza 25-go września na coroczną Pielgrzymkę
Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce.
Początek spotkania o godz. 9.30, nabożeństwo przebłagalne o 10.30 a po
nim Msza św. Zaproszeni są nie tylko członkowie Żywego Różańca.
Dojazd indywidualny.
6. Od 27-go września Msze św. w dni powszednie będą odprawiane
według porządku zimowego: o 16.00 w Bóbrce oraz o 17.30 w
wyznaczone dni w Solinie i Orelcu.
7.
Orelec
Dziękuję Rodzinom za wykoszenie trawy wokół kościołów i na
cmentarzu.

2. Śp. Helena Adamiak – od Bożeny i Adama
Dobrowolskich

Niedziela
26.09

8.30
12.30

Środa 22.09

19.00

Piątek 24.09
Niedziela
26.09

19.00
7.00
11.00

Śp. Maria Tokarczyk
Śp. Stanisław Smoliński – 16 rocznica śmierci
ORELEC
Śp. Helena Adamiak – od Elżbiety i Godzisława
Czerwińskich
Śp. Maria Tokarczyk
Śp. Janina i Tadeusz Śnieżek
O Boże błogosławieństwo i zdrowie w Rodzinie
SOLINA
Śp. Sławomir Bury, Krystian Pacyna
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26.09
HUMOR księdza Piotra Pawlukiewicza o relacjach małżeńskich
„Jest takie nieprawdopodobne oczekiwanie kobiet w stosunku do
mężczyzn. To jest w zasadzie pozytywna rzecz, bo to znaczy, że kobiety
mają o nas wielkie mniemanie. Kobieta chce, żeby facet się domyślił,
czego ona chce. Jest małżeństwo. Żona przestaje się odzywać do męża.
Dwa tygodnie tak chodzą i nie odzywają się do siebie. W końcu on już nie
wyrabia. Sadza żonę i pyta:
– Kochanie, co się stało? Czy ja coś zrobiłem?
A ona mówi: Już dwa tygodnie WYRAŹNIE MILCZĘ, że chcę iść do
filharmonii.

Jezus narodził się, żył i zmarł w największym poniżeniu,
obrzucany obelgami, kiedy sam zajął raz na zawsze tak bardzo
ostatnie miejsce, że nikt nigdy nie mógł być niżej niż On. I kiedy
trwał na tym ostatnim miejscu tak cierpliwie i uparcie, chciał nas
przez to nauczyć i pokazać, że zdanie ludzi i ich uznanie nic nie
znaczy, nie mają żadnej wartości.
bł. Karol de Foucould

