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         CHRZEST   

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w 
tajemnicę paschalną Chrystusa, zanurzony w Jego śmierć i zmar-
twychwstanie oraz we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i 
wezwanie Trójcy Świętej.             
Skutki chrztu św.: 
a) odpuszczenie grzechu pierworodnego 
b) odpuszczenie wszystkich grzechów uczynkowych 
c) odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej jak i doczesnej 
d) wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz da-
rów Ducha Świętego 
e) charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Ko-
ścioła.                                                           
Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego: 
a) Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd 
wiary katolickiej. 
b) Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie. 
c) Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi. 
d) Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie 
do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy 
św., nabożeństwach..., ale również troska o stronę materialną, jak choćby troska o 
utrzymanie i piękno świątyni). 
e) Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zo-
bowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Ko-
munii świętej.                     
Rodzice chrzestni: 
a) Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzą-
cych życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu ob-
owiązku chrześcijańskiego wychowania. 
b) Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat i być katolikiem, który przyjął sakra-
menty bierzmowania i Eucharystii. 
c) Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są 
niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu 
kościelnego. 
d) Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka. 
e) Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, 
że mogą pełnić taką funkcję. 

  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jan Chrzciciel tak głosił: Idzie za 
mną mocniejszy ode mnie, a ja nie je-
stem godzien, aby się schylić i rozwiązać 
rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem 
was wodą, On zaś chrzcić was będzie 
Duchem Świętym. W owym czasie przy-
szedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął 
od Jana chrzest w Jordanie. W chwili 
gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierają-
ce się niebo i Ducha jak gołębicę zstępu-
jącego na siebie. A z nieba odezwał się 
głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w To-
bie mam upodobanie.     (Mk 1,6b-11)
  Sakrament nie tylko oczyszcza, 
ale i wypełnia serca samym Bogiem. 
Serce zostaje zanurzone równocześnie 
w wodzie i w Imieniu Boga — Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. Od chrzcielni-
cy człowiek odchodzi wypełniony naj-
cenniejszą rzeczywistością, której zie-
mia ani nie posiada, ani nie rodzi, sa-
mym Bogiem. Wielu katolików sądzi, że 
sakrament chrztu lub pojednania to jedy-
nie oczyszczenie ich serca. Ci najczę-
ściej dochodzą do wniosku, że jeśli tego 
serca nie wypełniają wielkimi grzecha-
mi, to nie ma po co zabiegać o jego 
oczyszczenie. W imię prawdy należało-
by ich uznać raczej za uczniów Jana niż 
Chrystusa i nie dziwić się, że stronią od 
Kościoła. Wartość chrześcijanina nie 
polega na tym, że ma czyste serce, lecz 
na tym, że serce jest świątynią, w której 
mieszka Bóg. Najpiękniejsza katolicka 
świątynia z pustym tabernakulum jest 
tylko architektonicznym arcydziełem, 

niczym więcej. Dopiero z Eucharystią 
staje się budynkiem zamieszkałym 
przez żywego Boga, pełnym Jego obec-
ności. Podobnie człowiek dopiero po 
wypełnieniu Duchem Świętym staje się 
chrześcijaninem w pełnym słowa zna-
czeniu. Trzeba tu dodać, że zawartość 
naszych serc wypełnionych łaską niepo-
miernie przewyższa wartość nas sa-
mych. Kto umie patrzeć na ochrzczo-
nych oczami wiary, ten zupełnie inaczej 
ocenia ludzi. W tym spojrzeniu czło-
wiek upośledzony, wypełniony łaską 
Ducha Bożego, jest miliardy razy cen-
niejszy niż geniusz, którego serca 
i umysłu łaska nie przenika. Cenniejszy 
bowiem jest popękany gliniany garnek 
wypełniony złotem, niż kryształowy 
wazon, ale pusty.  ks. Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek    8 stycznia 7.00 Śp. Marianna Fac 

Wtorek             9 stycznia 7.00 1. Śp. Marianna Fac  

2. Za parafian 
Środa             10  stycznia 7.00 Śp. Marianna Fac  

Czwartek       11 stycznia 7.00 Śp. Marianna Fac  

Piątek            12  stycznia 7.00 Śp. Marianna Fac  

Sobota           13 stycznia 7.00 1. Śp. Marianna Fac  

2. Śp. Bolesław Sieńko – od Stanisława 

Sieńko 

3. Za Parafian 

Niedziela   14 stycznia 
 

8.30 1. Śp. Marianna Fac 

2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

Państwa Anieli i Józefa Tkaczyszyn w 50-

lecie małżeństwa 

12.30 Śp. Augustyna Słotwińska  

ORELEC 

Niedziela      14  stycznia 7.00 Śp. Ludwika Sadowska  

11.00 Śp. Krystian Zaniewicz  

SOLINA 

Niedziela        14 stycznia 9.45 Śp. Maria Wojewódka – 6 rocznica śmierci 

JEZUS 
CHCE  BYĆ 
POŁOŻONY  
W ŚRODKU 
TWOJEJ  
CIEMNO-

ŚCI.  
W ŻŁOBIE TWOJEGO  

GRZECHU.   
DO KTÓREGO  

CIĄGLE WRACASZ.  
POZWOLISZ MU NA TO ?   

 ON CHCE CIĘ TAM ZBAWIĆ. 
  Bp. Grzegorz Ryś 

Rozmawiają młode mamy: 
-Mój syn ma dopiero  
dwa tygodnie i już siedzi. 
-Co ty a za co ? 
 

1. Dzisiaj jest  Niedziela Chrztu Pańskiego kończąca okres Bożego Narodzenia. Kolędy 

w polskiej tradycji śpiewamy do 2 lutego. 

2. Jutro rozpoczynamy wizytę duszpasterską – kolędę.  

Msze św. tylko w Bóbrce o 7.00. 

3. Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza na Wieczór Kolęd, który odbędzie się w dniu 

14.01.2018 r. Rozpoczęcie godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Orelcu. 

W programie: 

 *występ dzieci szkolnych  

 *wspólne kolędowanie przy kawie i herbacie 

PLAN KOLĘDY 8 - 13 STYCZNIA 2018 ROKU 
PONIEDZIAŁEK    8. 01 – godz. 15.30 

Jawor- dwóch księży  - od góry i od dołu                                                                                             
Solina Góra- jeden ksiądz - od Pani Bieszczad do Pana Wiesława Sypuły 29  

WTOREK     9.01 –   godz. 15.30 
Zabrodzie – dwóch księży  - dołu i od góry                                                                                                  
Bóbrka- jeden ksiądz - od P. Warchoł, Kiełbasa, Hołubowscy, dalej od P. Michała Or-
łowskiego 54 do P. Drozdowskich 68 

ŚRODA    10.01 – godz. 15.30 
Górne Osiedle- dwóch księży –  od góry i od dołu                                                                                                            
Bóbrka – jeden ksiądz  od P. Rafała Zamojskiego 162 do P. Piotra Derenia 84 a 

CZWARTEK  11.01 – godz. 15.30 
Osiedle Eksploatacyjne- dwóch księży - od góry i od dołu                                                                                              
Bóbrka – jeden ksiądz  od P. Tkaczów 1 do P. Tarnawskich  13 

PIĄTEK    12.01 – godz. 15.30 
Bóbrka                                                                                                                                                                                                    
Jeden ksiądz - od p. Grzegorza Derenia 15 do p. Zulewskich 37 a                                                                 
drugi ksiądz  -  od P. Władysława i Stanisławy Kusz 39 do P. - Kaliniewiczów 81 a                                               
trzeci ksiądz -  od P. Zofii Daszkiewicz 70 do P. Gągorowskich 76 

SOBOTA    13. 01 –  godz. 9.00 
Orelec                                                                                                                                                                                                 
Jeden ksiądz -  od P. Sadowskich 1a do P. Piszczek 26                                                                           
drugi ksiądz - od P. Borek 8a do P. Szewczyk 32                                                                                 
trzeci ksiądz - od P. Solarskich 60 do P. Mamrowicz 27 i od P. Sopata 43B do P. Or-
łowskich 81. 
      Bóbrka 
W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

      Solina 

Dziękuję za przygotowanie kościoła na święta. Na następną niedzielę o przygotowanie 

kościoła prosimy Rodzinę Pani  Marioli Podkalickiej. 

Dzięki Bożej miłości trwajmy w postawie miłości do każdego człowieka. 
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