GŁOS SERCA

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
Chrzest Chrystusa
1223 Wszystkie zapowiedzi Starego Przymierza zostają wypełnione w
Chrystusie Jezusie. Rozpoczyna On swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu
w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Po zmartwychwstaniu Jezus daje
Apostołom nakaz: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać
wszystko, co wam przykazałem" (Mt 28, 19-20).
1224 Chociaż chrzest św. Jana był przeznaczony dla grzeszników, nasz Pan
poddał się mu, aby "wypełnić wszystko, co sprawiedliwe" (Mt 3, 15).
1225 Chrystus otworzył wszystkim ludziom źródła chrztu. Jezus mówił o
swojej męce, którą miał wycierpieć w Jerozolimie, jako o "chrzcie", którym
miał być ochrzczony. Krew i woda, które wypłynęły z przebitego boku
ukrzyżowanego Jezusa, są zapowiedzią chrztu i Eucharystii, sakramentów
nowego życia. Od tej chwili możliwe jest "narodzenie się z wody i z Ducha",
by wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5).
Skąd pochodzi chrzest, jeśli nie z krzyża Chrystusa, ze śmierci Chrystusa. Tu
jest cała tajemnica: Chrystus cierpiał za ciebie. W Nim jesteś odkupiony, w
Nim jesteś zbawiony.
Chrzest w Kościele
1226 Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy.
Istotnie, św. Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem:
"Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego" (Dz
2, 38). Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu każdemu, kto
wierzy w Jezusa. Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: "Uwierz w Pana Jezusa, a
zbawisz siebie i swój dom" - oświadcza św. Paweł strażnikowi w Filippi.
Opowiadanie mówi dalej: "Natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym
domem" (Dz 16, 31-33).
1227 Według św. Pawła człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci
Chrystusa, zostaje z Nim pogrzebany i powstaje z martwych:
My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w
śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w
nowe życie (Rz 6, 3-4).
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Z niedzielnej Ewangelii – 18. Niedziela Zwykła
Życie jest pełne niespodzianek. Trzeba być gotowym i czujnym. Jezus
porównuje atak zła na nas do akcji złodzieja. Złodziej jest trudny do
uchwycenia. Znika rzecz i nie wiemy, kiedy i w jaki sposób ktoś ją ukradł.
Wiemy tylko, że utraciliśmy naszą własność. Chrześcijanin musi być
przygotowany na taki sprytny atak zła i nie może być nim zaskoczony nawet
wtedy, kiedy ten atak jest skuteczny i człowiek coś traci. Zło, podobnie jak
złodziej, będzie ciągle wykradać pewne wartości z naszego domu.
Również w sposób niespodziewany przychodzi do nas Bóg. Chrześcijanin
powinien być przygotowany na takie nagłe nawiedzenie przez Boga, który
przybywa po to, by umocnić, by powiedzieć: „odwagi, wygrasz, wytrwasz,
Ja jestem z tobą”. Ta myśl jest zawarta w słowach Chrystusa: „niech biodra
wasze będą przepasane i pochodnie w rękach waszych”, czyli należy być
czujnym, trzeba uważać na zło, które atakuje i ciągle będzie atakowało, oraz
wyczulonym na dobro, które Bóg ofiarowuje. Wiemy, jak często bywamy
zaskoczeni dobrocią Boga. Tysiące razy częściej niż bolesnym
doświadczeniem, chociaż doświadczenie pamiętamy długo, a dobrodziejstw
najczęściej nie rozpoznajemy, traktując je jako coś, co się nam należy.
Uczestnicząc w Eucharystii, podziękujmy Panu Bogu za to, że i my możemy
budować życie w odpowiedzialności przed Nim, że nie musimy rozrywać
szat z tego powodu, że zostaliśmy skrzywdzeni, że nie budujemy życia na
opinii ludzkiej, lecz na Bogu, który zawsze nagradza. Złote medale za
wygrane życie rozda dopiero Bóg, a kryteria ich przyznawania będą zupełnie
inne, niż się spodziewamy. „Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi”.
Ta wielka ceremonia przyznawania nagród za prawość, uczciwość,
wytrwanie, umiłowanie prawdy jest przed nami. Obyśmy byli na podium i
umieli ucałować rękę dobrego Ojca wręczającego nam złoty medal za
wygranie naszego życia na ziemi.
ks. Edward Staniek

INTENCJE MSZALNE
BÓBRKA
Poniedziałe 18.00 Śp. Józef Świerczek – od Tadeusza i Zuzanny
k 8.08
Mamrowicz
Wtorek 9.08 18.00 Śp. Ola Wojtanowska – od Córki z rodziną
Środa 10.08 18.00 O Boże błogosławieństwo dla Karola – 12
urodziny
Czwartek
18.00 Śp. Tadeusz Drozdowski – od Stanisława
11.08
Drozdowskiego z rodziną
Piątek 12.08 18.00 Śp. Stanisław Mysiów – od chrześnicy Agaty z
rodziną
Sobota
18.00 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Kazimiery i
13.08
Edwarda Witkowskich z rodziną
Niedziela
8.30
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
14.08
Bożej dla Jakuba (z okazji urodzin) i jego
rodziców – od babci Stanisławy
12.30 O Boże błogosławieństwo dla Marcelki – z
okazji 2 urodzin – i dla Rodziców
ORELEC
Środa 10.08 19.00 Śp. Edward Dyl
Piątek 11.08 19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Krzysztofa i Pauliny – 12 rocznica ślubu
Niedziela
7.00
Śp. Janina, Stefan, Zdzisław, Stanisław
14.08
11.00 O Boże błogosławieństwo dla Barbary i
Ryszarda z okazji urodzin
SOLINA
Niedziela
9.45 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
14.08
dla Mariusza – 50 urodziny
19.00 Śp. Anna, Stanisław, Kazimierz z Rodziny
Orłowskich
Humor
"W ostatnią niedzielę odbyło się poświęcenie nowych
dzwonów. Najważniejsze osoby w wiosce - ksiądz i sołtys - bardzo
pięknie mówili. Potem zostały one powieszone. Od tamtej pory jest
we wsi o wiele przyjemniej."

***
Piotrek ma coś załatwić u księdza proboszcza.
- Zachowuj się grzecznie! - upomina go matka. - Jak zobaczysz
księdza, powiedz ładnie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".
Kiedy Piotrek wraca, mama upewnia się:
- Byłeś grzeczny?
Chłopiec na to:
- Tak, tylko księdza nie było na plebani i otworzyła mi gospodyni,
więc jej powiedziałem: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna".
****
Ogłoszenia Duszpasterskie – XIX Niedziela zwykła 7.08.2022 r.
1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek
wspomnienie św. Dominika, we wtorek święto św. Teresy Benedykty
od Krzyża, patronki Europy, w środę święto św. Wawrzyńca, w
czwartek wspomnienie św. Klary.
2. W środę przed Mszą św. w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
3. W piątki do końca wakacji nie ma adoracji Najświętszego
Sakramentu w Bóbrce.
4. W lipcu i sierpniu jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie
w niedziele o godz. 19.00.
5. Prosimy o godny, stosowny do świętości miejsca strój na Mszy św.
6. 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.
Życie wieczne polega na doskonałym zaspokojeniu
pragnień. Każdy zbawiony otrzyma tam więcej, niż się
spodziewał i pragnął.
św. Tomasz z Akwinu

