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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

   PRZYNAJMNIEJ RAZ W ROKU 
 PRZYSTĄPIĆ DO SAKRAMENTU POKUTY                         
 Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że drugie 
przykazanie kościelne „zapewnia przygotowanie do Euchary-
stii przez przyjęcie sakramentu pojednania, który jest konty-
nuacją dzieła nawrócenia i przebaczenia, zapoczątkowanego 
na chrzcie”. Jest tu wyraźne odwołanie się do Kodeksu Prawa 
Kanonicznego, w którym czytamy: „Każdy wierny, po osią-
gnięciu wieku rozeznania, przynajmniej raz w roku winien 
wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”. Stwierdzenie, że do sakramen-
tu pokuty należy przystąpić „przynajmniej raz w roku” należy rozumieć jako 
wyznaczenie pewnej nieprzekraczalnej granicy, koniecznego minimum, a nie 
wystarczającej normy, przy której zastosowaniu wszystko już jest 
w porządku. Częsta spowiedź pomaga w rozwoju duchowym, zwiększa wrażli-
wość wewnętrzną oraz otwartość na działanie Ducha Świętego. Praktyka pokutna 
istnieje w Kościele od dawna. Ma ona swój początek i źródło w zdarzeniach opisa-
nych w Ewangelii. W historii Kościoła zmieniały się formy pokuty. Gdy chrześci-
janin popełnił grzech ciężki, mógł dostąpić jego odpuszczenia przez wyznanie go 
przed zwierzchnikiem gminy chrześcijańskiej i wypełnienie pokuty. Na czas peł-
nienia pokuty był wykluczony ze społeczności kościelnej, potem zaś ponownie 
zostawał do niej przyjmowany. Owo wykluczenie ze społeczności i przyjęcie do 
grona pokutników połączone z nakładaniem szat pokutnych i posypywaniem gło-
wy popiołem następowało kilka tygodni przed Wielkanocą. Faza końcowa miała 
miejsce w Wielki Czwartek albo w Wielką Sobotę. Praktyka pokuty publicznej 
przetrwała aż do połowy średniowiecza. Na przełomie I i II tysiąclecia ustąpiła ona 
spowiedzi regularnej i element pokuty zredukowany został do pokuty sakramental-
nej. Sobór Lateraneński IV w 1215 r. zobowiązał chrześcijan do wyznawania grze-
chów przynajmniej jeden raz w roku. Sformułowano wówczas obowiązek (kan. 21) 
odbywania corocznej spowiedzi przed własnym kapłanem (proboszczem), albo za 
jego pozwoleniem przed innym kapłanem oraz nakaz przyjmowania Komunii św. 
w okresie wielkanocnym.  W średniowieczu punkt ciężkości przesunął się na wy-
znanie grzechów przed kapłanem, co uważano za najważniejsze i najtrudniejsze; 
dlatego ten sakrament nazwano spowiedzią. Chrześcijanie wezwani są przez Boga 
do świętości. Jej początkiem jest radykalne nawrócenie. Zaczyna się ono od uzna-
nia własnej grzeszności. „Ten, kto wyznaje swoje grzechy – uczy św. Augustyn – już 
działa razem z Bogiem. Bóg osądza twoje grzechy; jeśli ty także je osądzasz, jedno-
czysz się z Bogiem”.      Ks. Mieczysław Ochtyra 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Gdy Jezus wybierał się w drogę, 
przybiegł pewien człowiek i upadłszy 
przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: 
"Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby 
osiągnąć życie wieczne?" Jezus mu 
rzekł: "Czemu nazywasz Mnie dobrym? 
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, 
nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie 
oszukuj, czcij swego ojca i matkę". On 
Mu odpowiedział: "Nauczycielu, wszyst-
kiego tego przestrzegałem od mojej mło-
dości". Wtedy Jezus spojrzał na niego z 
miłością i rzekł mu: "Jednego ci brakuje. 
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj 
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. 
Potem przyjdź i chodź za Mną". Lecz on 
spochmurniał na te słowa i odszedł za-
smucony, miał bowiem wiele posiadło-
ści. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i 
rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno 
tym, którzy mają dostatki, wejść do kró-
lestwa Bożego». Uczniowie przerazili się 
Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im 
rzekł: "Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego tym, którzy w dostat-
kach pokładają ufność. Łatwiej jest wiel-
błądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa Bożego". 
A oni tym bardziej się dziwili i mówili 
między sobą: "Któż więc może być zba-
wiony?" Jezus popatrzył na nich i rzekł: 
"U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; 
bo u Boga wszystko jest możliwe". Wtedy 
Piotr zaczął mówić do Niego: "Oto my 
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za To-

bą". Jezus odpowiedział: "Zaprawdę, 
powiadam wam: Nikt nie opuszcza do-
mu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub 
pól z powodu Mnie i z powodu Ewange-
lii, żeby nie otrzymał stokroć więcej te-
raz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, 
matek, dzieci i pól, wśród prześlado-
wań, a życia wiecznego w czasie przy-
szłym".                          (Mk 10, 17-30)
 Piotr chce mieć pewność, czy 
jego decyzja opuszczenia wszystkiego 
i pójścia za Chrystusem była mądrą de-
cyzją. On zrealizował żądanie Jezusa, 
które tak zasmuciło młodzieńca. Mistrz 
go uspokaja. W ewangelicznym ubó-
stwie nie chodzi o to, by nic nie mieć, 
lecz o to, by być wolnym od dóbr do-
czesnych. Kto tę wolność posiądzie, już 
w tym życiu otrzyma „stokroć więcej”, 
a w przyszłym — życie wieczne.         
   Ks. Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek  
                 15 października 

16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka 

2. Za Agnieszkę Kosmal – od siostrzenicy 

Jadwigi z rodziną 

Wtorek     16 października  16.00 Śp. Zofia Podkalicka  

Środa        17 października 16.00 Śp. Zofia Podkalicka  

Czwartek  18 października 16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka 

2. Za Parafian 

Piątek       19 października 16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka 

2. Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita 

i Andrzej Warchol 

Sobota      20 października  16.00 1. Śp. Zofia Podkalicka 

2. Śp. Bożena Bernacka 

3. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

Państwa Marii i Tadeusza Makulskich w 

50-tą rocznicę ślubu 

8.30 1. Śp. Zofia Podkalicka; 

2. Śp. Ryszard Nawrocki  

Niedziela  21 października  

12.30 1. Śp. Bronisław Kozdrowski 

2. Śp. Julian Baran  

ORELEC 

Środa        17 października 17.30 Śp. Zbigniew Węgrzyn  

Piątek        19 października 17.30 Śp. Wiesław Piszczek – od Tadeusza z  

żoną  

Niedziela  21 października 7.00 Śp. Michał Wojtanowski  

11.00 Śp. Antoni Solarski – 2 rocznica śmierci  

SOLINA  

Wtorek     16 października 17.30 1. O Boże błogosławieństwo i dar rodzi-

cielstwa dla Doroty i Sławomira 

2. O Boże błogosławieństwo dla Pawła z 

okazji urodzin 

Niedziela 21 października  9.45 Śp. Bożena Bernacka  

 „Człowiek, który chce zrozumieć siebie samego do końca - musi ze 
swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością,  ze 
swoim życiem i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa”.                                    
     (Encyklika Redemptor hominis, 1979)  
(Encyklika Redemptor hominis, 1979)  

Ogłoszenia Duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła  14.10.2018 r. 
1. W czwartek święto św. Łukasza. 

2. Zachęcamy do uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych. 

3. Dzisiaj przeżywamy XVIII Dzień Papieski – zbiórka do puszek na Fundację  Nowe-

go Tysiąclecia. 

4. Na stoliku są kartki na których można wpisywać imiona zmarłych, za których bę-

dziemy modlić się w listopadzie. W intencji zmarłych w parafii będzie odprawionych w 

listopadzie 12 Mszy św. i codziennie będziemy odmawiać cząstkę Różańca. Proszę 

zaznaczyć w którym kościele mają być wspominani nasi zmarli. 

5. W piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w naszej domowej 

kaplicy – od godz. 20.00 do 21.00. 

ZAPOWIEDZI: Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Patryk Seba-

stian Madera zamieszkały w naszej  parafii i Edyta Monika Miś z parafii    Wierzawice. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o zgłoszenie 

się do kancelarii parafialnej. 

                                                             Bóbrka 

* Nabożeństwa różańcowe o godz. 16.00 a następnie Msza św. (w tygodniu w    domo-

wej kaplicy). W niedziele Różaniec w Bóbrce o godz. 15.00 (bez Mszy św.). 

*Trwają prace przy kościele. Dziękuję za każdą ofiarę złożoną na remont kościoła.  

      Orelec 

*Nabożeństwo różańcowe w środy i w piątki o godz. 17.30 a potem Msza św. 

Solina 

*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy Rodzi-

nę Pani Teresy Wójcik. 

*We  wtorki Różaniec i Msza św. w Solinie o godz. 17.30. 


