GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Chrzest w ekonomii zbawienia
Zapowiedzi chrztu w Starym Przymierzu
1217 W liturgii Wigilii Paschalnej, podczas błogosławieństwa wody
chrzcielnej, Kościół uroczyście przypomina wielkie wydarzenia historii
zbawienia, które były już zapowiedziami misterium chrztu:
Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez
sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę
przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę chrztu świętego.
1218 Od początku świata woda, zwyczajne i przedziwne stworzenie, jest
źródłem życia i płodności. Pismo święte widzi ją "osłoniętą" przez Ducha
Świętego: Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już
wtedy woda nabrała mocy uświęcania (Liturgia Wigilii Paschalnej).
1219 Kościół widział w arce Noego obraz zbawienia przez chrzest. W niej
bowiem "niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę" (1
P 3, 20). Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten
sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom (Liturgia Wigilii
Paschalnej).
1220 Woda źródlana symbolizuje życie, a woda morska jest symbolem
śmierci, dlatego mogła być zapowiedzią misterium Krzyża. Ze względu na
tę symbolikę chrzest oznacza udział w śmierci Chrystusa.
1221 Przede wszystkim przejście przez Morze Czerwone, będące
prawdziwym wyzwoleniem Izraela z niewoli egipskiej, zapowiada
wyzwolenie, jakiego dokonuje chrzest:
Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza
Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli faraona stał się obrazem
przyszłej społeczności ochrzczonych.
1222 Wreszcie zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan; po tym
wydarzeniu lud Boży otrzymuje dar Ziemi obiecanej potomstwu
Abrahama, będący obrazem życia wiecznego. Obietnica tego
błogosławionego dziedzictwa wypełnia się w Nowym Przymierzu.
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Z niedzielnej Ewangelii – 18 Niedziela Zwykła
Czy bogacz z Jezusowej przypowieści czynił źle, zabiegając o pomnożenie
majątku? Bynajmniej. Jezus nie umniejsza wagi ani pracy, ani przezorności,
ani nawet pomnażania majątku (pamiętasz przypowieść o talentach, czyli
ogromnych sumach pieniędzy?). Z całej jednak Ewangelii wynika całkiem
jasno, że to wszystko są środki, a nie cele człowieczego „być albo nie być”.
I że skarby warte cokolwiek przed Bogiem, są nieprzeliczalne na
jakiekolwiek wartości materialne. A zatem: Co ważne? Co mniej ważne?
Co tylko potrzebne? A co niepotrzebne? Czy wiesz?
Paweł Apostoł nieco inaczej, ale wskazuje na ten sam problem. Powiada:
„Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Coś jest
wznioślejsze, coś bardziej przyziemne. Czyż nie tak? Ale: co znaczy „dążyć
do tego, co w górze”? Może postąpić tak, jak Iwona. Przez pomyłkę
wpisano jej na świadectwie „bardzo dobrze”, choć w dzienniku było tylko
„dobrze”. Przyszła do szkolnej kancelarii z „reklamacją”. Różne były
reakcje otoczenia. Ale dziecko wybrało to, „co w górze, nie to co na ziemi”.
Może postąpić tak, jak zdecydował Daniel, gdy przeniósł się do innego
akademika, widząc jak powoli wciąga się w trwonienie czasu, a co gorsza w
pijaństwo. Przyziemność mu dolegała.
Może tak, jak zachowała się Hanka, która grzecznie a zdecydowanie
odprawiła chłopaka, który po krótkiej znajomości postawił całkiem
niedwuznaczną propozycję. Przystojny był. Ale ona szukała więcej.
Drobiazgi? Może i drobiazgi. Ale to właśnie te „drobiazgi” świadczą o
właściwym uporządkowaniu życia. Gdy przyjdzie chwila trudna, wtedy taki
człowiek nie będzie pytał o sens życia. Odnalazłszy ład – odnalazł sens.
ks. Tomasz Horak

Poniedziałek
1.08
Wtorek 2.08

18.00

BÓBRKA
Śp. Dariusz Czerwski

O Boże błogosławieństwo dla Jacka i Danuty
Migieliczów – 19-tą rocznicę ślubu
Środa 3.08
18.00 Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Łucji i Marii
Mamrowicz
Czwartek
18.00 Śp. Anna i Stanisław Orłowscy
4.08
CHRZEST
Piątek 5.08
18.00 Śp. Halina Sawinda – od Stefanii Konik z rodziną
Sobota 6.08
18.00 Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od
Rodzin Podgórskich i Mazgaj
Niedziela
8.30
Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i Jan
7.08
Tandyrak
12.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Kacpra w 18 urodziny, Zuzanny w 15 urodziny i
Leny w 9 urodziny – od Babci Stasi
ORELEC
Środa 3.08
19.00 Śp. Zmarli z Rodzin Wieczorek i Mamrowiczów
Piątek 5.08
19.00 Śp. Józef Świerczek – od Żony i Syna
Sobota 6.08
8.00
Śp. Norbert Kuźniar – 24 rocznica śmierci
Niedziela
7.00
Śp. Stanisław Zaniewicz – rocznica śmierci
7.08
11.00 Śp. Maria Nawrocka
SOLINA
Niedziela
9.45
Śp. Józefa Adamko – 9 rocznica śmierci
7.08
19.00 Śp. Stefan Łobaza – od Siostry z rodziną
Humor
Drugiego dnia pobytu z dziećmi na campingu, siadając do posiłku, ojciec
pyta:
- Co chcecie do chleba? Masło z piaskiem, ser topiony z olejkiem do
opalania, czy dżem truskawkowy z mrówkami?
***
Dwóch turystów podziwia rzymskie Koloseum.
- Wspaniałe, prawda? - mówi jeden z nich.
- No... a jak skończą budowę to dopiero będzie widok.
18.00
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1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek wspomnienie św.
Alfonsa Liguoriego, w czwartek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya a w
sobotę Święto Przemienienia Pańskiego.
2. Msze św. w Święto Przemienienia Pańskiego: o godz. 8.00 w Orelcu i o
godz. 18.00 (po Różańcu) w Bóbrce.
3. W środę przed Mszą św. w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy a w Orelcu Nowenna do św. Józefa.
4. W tym tygodniu przypadają:
I czwartek
miesiąca: o godz. 17.30 w Bóbrce będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania oraz możliwość
spowiedzi,
I piątek: nie ma odwiedzin chorych, półgodzinna adoracja Najświętszego
Sakramentu i spowiedź w Bóbrce o godz. 17.30 a w Orelcu o godz. 19.00,
następnie Msza św.;
I sobota: o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym
Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy
Różańca.
5. W piątki do końca wakacji nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w
Bóbrce.
6. W lipcu i sierpniu jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w
niedziele o godz. 19.00.
7. Prosimy o godny, stosowny do świętości miejsca strój na Mszy św.
8. Intencje różańcowe na sierpień:
1). O pomyślność dla małych i średnich przedsiębiorców, dotkniętych
kryzysem, aby znaleźli środki do kontynuowania swojej działalności.
2). Za zniewolonych przez nałóg pijaństwa, o dar uzdrowienia.
9. W Bóbrce
Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w całości na
pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w
zabytkowym kościele w Orelcu.
Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie
zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych.
bł. kard. Stefan Wyszynski

