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          POKUTA I POJEDNANIE                                          
* Rachunek sumienia:  nie go należy traktować wyłącznie jako spi-
su złych uczynków i przewinień. Trzeba odkryć również przyczyny 
nagannego postępowania, żeby móc je wyeliminować w przyszłości. 
Ważne jest także, aby człowiek, który wykonuje rachunek sumienia, 
był wobec siebie uczciwy, a nie pobłażliwy oraz nazywał zło po 
imieniu. Owa uczciwość dotyczy również dostrzegania swoich zalet i 
dobrych uczynków. Rachunek sumienia jest całościowym spojrze-
niem na własne życie. Głównym odniesieniem w ocenie własnego zachowania powin-
ny być słowa i czyny samego Jezusa Chrystusa. Katechizm Kościoła Katolickiego zale-
ca, aby rachunek sumienia był przeprowadzony w świetle słowa Bożego. Najbardziej 
nadają się do tego teksty, których należy szukać w Dekalogu i w katechezie moralnej 
Ewangelii i Listów Apostolskich: w Kazaniu na Górze i pouczeniach apostolskich .        
                                                                                                                                         
* Żal za grzechy: Sobór Trydencki określił żal za grzechy jako: Ból duszy i znienawi-
dzenie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia w przyszłości. (KKK 
1451). Człowiek, który żałuje złego postępowania, zwraca się ponownie ku Bogu. Wy-
różnia się żal doskonały, mający swoje źródło w miłości do Boga oraz żal niedoskona-
ły, wynikający z innych pobudek np. lęku przed karą. Do tego, aby sakrament pokuty 
był ważny, czyli Bóg wybaczył nam grzechy, wystarczy żal niedoskonały.                                                 
* Mocne postanowienie poprawy to owoc szczerego żalu za grzechy. Postanowienie 
poprawy jest postanowieniem, że zrobimy wszystko, aby dany grzech się nie powtó-
rzył. Wiąże się to też z zerwaniem z tym, co powoduje złe postępowanie np. nieodpo-
wiednim towarzystwem. Jest to decyzja pracy nad sobą, która obejmuje nie tylko uni-
kanie grzechu, ale także czynienie jak najwięcej dobra. Mocne postanowienie poprawy 
jest postanowieniem, że zrobimy wszystko, aby dany grzech się nie powtórzył. Powin-
no być zatem konkretne – dotyczyć szczegółowo określonych grzechów.  
* Szczera spowiedź polega na wyznaniu wobec kapłana wszystkich grzechów, które 
przypomnieliśmy sobie, robiąc rachunek sumienia, czyli zarówno grzechów ciężkich, 
jak i powszednich. W czasie spowiedzi powinno się również wyjawić motywy swojego 
postępowania. Ukrywanie grzechów przed księdzem czyni spowiedź nieważną. Należy 
również pamiętać, że spowiednik jest tylko pośrednikiem, a w rzeczywistości spotkanie 
przy konfesjonale, jest spotkaniem z samym Jezusem. Miejscem właściwym przyjmo-
wania spowiedzi jest kościół lub kaplica.  Każdy katolik ma obowiązek przystąpienia 
do spowiedzi co najmniej raz w roku.                                          
* Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu jest naprawieniem zła, które zostało 
przez grzesznika wyrządzone. Przede wszystkim należy podjąć konkretne działania, 
które będą wynagrodzeniem bliźniemu za krzywdy, których doznał z naszej strony np. 
należy oddać skradzione pieniądze bądź przywrócić dobrą sławę temu, kto został oczer-
niony i przeprosić za wypowiedziane oszczerstwa. W powszechnym rozumieniu za-
dośćuczynienie obejmuje pokutę nałożoną przez kapłana, ale trzeba zaznaczyć,  że owa 
zadana pokuta jest wyłącznie symboliczną formą zadośćuczynienia.  
  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 W Kafarnaum Jezus w szabat 
wszedł do synagogi i nauczał. Zdumie-
wali się Jego nauką: uczył ich bowiem 
jak ten, który ma władzę, a nie jak ucze-
ni w Piśmie. Był właśnie w ich synago-
dze człowiek opętany przez ducha nie-
czystego. Zaczął on wołać: „Czego 
chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? 
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: 
Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu 
surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy 
duch nieczysty zaczął nim miotać i z gło-
śnym krzykiem wyszedł z niego. A wszy-
scy się zdumieli, tak że jeden drugiego 
pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z 
mocą. Nawet duchom nieczystym rozka-
zuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła 
się wieść o Nim wszędzie po całej oko-
licznej krainie galilejskiej. (Mk 1, 21-28) 

 Scena z synagogi w Kafarnaum 
jest wielką przestrogą pod adresem tych, 
którzy w swojej wierze przeceniają ro-
zum, a nie doceniają woli. Nie wystar-
czy teoretyczne poznanie, kim jest Jezus 
Chrystus. Nie wystarczy nawet publicz-
ne wyznanie, że jest to „Święty Boży”. 
Można wówczas usłyszeć odpowiedź: 
„Milcz i idź precz!” Wiara to nie teoria, 
lecz całkowite zaangażowanie się po 
stronie Chrystusa. To zgoda na życie 
w światłości Boga. Tego zły duch nie 
chciał uczynić, wolał przed Świętym 
Bożym uciekać. Miał rację Jan Chrzci-
ciel, gdy mówił: „Idzie za mną mocniej-
szy ode mnie”. Dobro jest mocniejsze od 

zła. Słowo Jezusa nie jest wykładem 
pięknej teorii o szczęśliwym życiu, lecz 
jest słowem mocy potężnego światła, 
które usuwa wszelką ciemność. Słusz-
nie świadkowie wydarzeń z synagogi 
w Kafarnaum stawiali pytanie: Kim jest 
ten, który „duchom nieczystym rozka-
zuje i są Mu posłuszne?” Kim jest ten, 
przed którym zło ustępuje? Słuchając 
w najbliższym roku prawie w każdą 
niedzielę Ewangelii św. Marka, trzeba 
mieć na uwadze to zasadnicze pytanie, 
jakie nurtuje ewangelistę: „Kim jest 
Chrystus?” Nie chodzi przy tym 
o teoretyczne rozważania na ten temat, 
lecz o egzystencjalne opowiedzenie się 
po stronie Chrystusa, który przybył po-
tęgą swego światła wypełnić całą zie-
mię.        Ks. Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek  29 stycznia 16.00 Śp. Anna Orłowska  

Wtorek          30 stycznia 16.00 1. Śp. Anna Orłowska (poza parafią) 

2. Śp. Bolesław Sieńko – od Rodziny  

Pasierbowicz 

Środa             31 stycznia  16.00 Śp. Anna Orłowska  

Czwartek       1 lutego 16.00 Śp. Anna Orłowska  

Piątek            2 lutego 16.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Emilii 

Sobota            3 lutego 16.00 1. Śp. Anna Orłowska 

2. Śp. Jan Łukasik (gregorianka) 

Niedziela        4 lutego 8.30 1. Śp. Anna, Michał Kusz, Piotr Dzwończyk 

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Członkiń Żywego Różańca 

12.30 Śp. Jan Łukasik  

ORELEC 

Środa              31 stycznia 17.30 Śp. Marianna Fac 

Piątek             2 lutego 18.00 Śp. Krystian Zaniewicz  

Niedziela        4 lutego 7.00 Śp. Krystian Zaniewicz  

11.00 1. Śp. Maria Zaniewicz – z okazji urodzin i 

imienin 

2. Śp. Maria Nawrocka  

SOLINA 

Piątek              2 lutego 17.00 Śp. Anna Orłowska 

Niedziela         4 lutego 9.45 Śp. Anna Orłowska 

 Gdy idziemy się wyspowiadać, musimy zrozumieć, co w ten 
sposób zrobimy. Można powiedzieć, że wyjmiemy gwoździe      
ukrzyżowanemu Panu.              (św. Jan Maria Vianney) 

W tym tygodniu w liturgii:  
*w środę wspomnienie św. Jana Bosko,  
*w piątek święto Ofiarowania Pańskiego  
– Matki Bożej Gromnicznej,  
*w sobotę wspomnienie św. Błażeja.   

1. W tym tygodniu przypadają: 

I czwartek miesiąca: o godz. 16.00 półgodzinna adoracja Najświętszego Sakra-

mentu w intencji powołań. 

I piątek miesiąca: od 9.00 odwiedziny chorych, o 15.30 w Bóbrce (w kościele) i o 

17.30 w Orelcu  półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź a 

następnie Msza św. O godz. 17.00 Msza św. w Solinie. Na początku każdej Mszy 

św. poświęcenie gromnic. W czasie Mszy św. w Bóbrce dzieci klasy III otrzymają 

poświęcone modlitewniki. Taca z tego dnia jest ofiarą dla zakonów kontemplacyj-

nych w naszej diecezji. 

I sobota – o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym Sakramen-

tem a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca. Zapraszamy 

gorąco.   

2. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w domo-

wej kaplicy. 

3. W sobotę na Mszy św. błogosławieństwo św. Błażeja. Nie będzie zbiórki mini-

strantów ani scholi. 

Bóbrka 

*W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Solina 

*Dziękuję za przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę. Na następną niedzielę 
o przygotowanie kościoła prosimy Rodzinę Pani Sylwii Rokosz. 
Po rozmowach w czasie kolędy poszukujemy osoby, która podejmie się na stałe 
porządkowania kościoła i przygotowywania na niedziele i święta. 

Obyśmy przychodzili na Mszę św. pamiętając, że zostaliśmy zaproszeni 

przez Pana Jezusa i wspólnotę Kościoła. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  IV NIEDZIELA ZWYKŁA  28.01.2018 

***Ksiądz opowiada uczniom historię o powołaniu         
Apostołów" 
- Piotr wcześniej był rybakiem, ale porzucił swoją profesję 
i został...? 
- Policjantem - woła Jasiu 
- Policjantem? - dziwi się Ksiądz - Dlaczego? 
- Bo Pan Jezus sam przecież do niego powiedział: "Odtąd 
ludzi będziesz  łapał".              
***No i co tam Ksiądz mówił na kazaniu? - pyta ojciec sy-
na 
- Mówił, że rodzice nie powinni wypytywać o to swoich dzieci tylko sami 
mają przyjść do kościoła. 


