
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
II. Etapy Objawienia 

Od początku Bóg pozwala się poznać 

54 "Bóg, który przez Słowo wszystko stwarza i zachowuje, daje ludziom 

w rzeczach stworzonych wieczne świadectwo o sobie. Zamierzając zaś 

otworzyć drogę zbawienia wiecznego, objawił ponadto siebie samego 

pierwszym rodzicom na początku. 

55 Objawienie to nie zostało przerwane przez grzech pierwszych 

rodziców. Bóg "po ich upadku wzbudził w nich nadzieję zbawienia przez 

obietnicę odkupienia; i bez przerwy troszczył się o rodzaj ludzki. 

Przymierze z Noem 

56 Przymierze z Noem po potopie wyraża zasadę ekonomii Bożej wobec 

"narodów", czyli ludzi zgromadzonych "według swych krajów i swego 

języka, według szczepów i według narodów" (Rdz 10, 5). (…) 

58 Przymierze z Noem pozostaje w mocy, dopóki trwa czas narodów, aż 

do powszechnego głoszenia Ewangelii. Biblia sławi niektóre wielkie 

postacie należące do "narodów": "sprawiedliwego Abla", króla i kapłana 

Melchizedeka , będącego figurą Chrystusa , oraz sprawiedliwych "Noego, 

Daniela i Hioba" (Ez 14, 14). Pismo święte pokazuje w ten sposób, jakie 

wyżyny świętości mogą osiągnąć ci, którzy żyją według przymierza 

zawartego z Noem w oczekiwaniu, aby Chrystus "rozproszone dzieci 

Boże zgromadził w jedno" (J 11, 52). 

Bóg wybiera Abrahama 

59 Aby zgromadzić rozproszoną ludzkość, Bóg wybiera Abrama, 

wzywając go do wyjścia "z ziemi rodzinnej i z domu... ojca" (Rdz 12, 1), 

aby uczynić go Abrahamem, to znaczy "ojcem mnóstwa narodów" (Rdz 

17, 5): 

60 Lud pochodzący od Abrahama będzie powiernikiem obietnicy danej 

patriarchom, ludem wybranym, wezwanym, by pewnego dnia 

przygotować zgromadzenie wszystkich dzieci Bożych w jedności 

Kościoła. Ten lud będzie korzeniem, na którym zostaną zaszczepieni 

poganie stający się wierzącymi. 

61 Patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i 

zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych 

Kościoła. 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Ewangelia dzisiejsza (Łk 13, 22-30) przytacza naukę 
Jezusa dotyczącą powszechności zbawienia. 
Powodem jej stało się pytanie: „Panie, czy tylko 
nieliczni będą zbawieni?”, Jezus pomija tę sprawę i zmierza w samo sedno: 
wszyscy mogą się zbawić, zbawienie bowiem jest ofiarowane wszystkim, lecz 
aby go dostąpić, każdy powinien nawrócić się spiesznie, zanim nie będzie za 
późno. Jezus stara się wykazać ciasnotę mentalności żydowskiej i twierdzi, że 
w dzień ostatecznego rozrachunku nic nie będzie znaczyła przynależność do 
narodu wybranego ani zażyłość z Nim, dlatego na próżno zaczną mówić: 
„Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś!”. Jeśli 
bowiem tym przywilejom nie będą odpowiadały wiara i uczynki, to nawet dzieci 
Izraela zostaną wyłączone z królestwa Bożego. „Przyjdą ze wschodu i zachodu, 
z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, 
którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”. Żydzi zostali 
powołani jako pierwsi, ale jeśli się nie nawrócą i nie przyjmą Chrystusa, to 
zastąpią ich inne narody powołane jako ostatnie. To samo trzeba powiedzieć 
o nowym Ludzie Bożym. Przywilej należenia do Kościoła nie prowadzi do 
zbawienia, jeśli nie towarzyszy mu przylgnięcie do Chrystusa i do Ewangelii. 
Wierzący nie mogą zamykać się w swoich przywilejach, lecz właśnie one 
powinny ich zobowiązywać, by skłaniali się ku wszystkim braciom i pociągali ich 
do wiary. Wobec Boga nie znaczą nic przywileje, lecz jedynie pokora; ma 
znaczenie miłość, która otwiera serce na szukanie dobra innych; ma znaczenie 
duch wyrzeczenia, który daje męstwo, by „wchodzić przez ciasne drzwi” 
pokonując wszelki egoizm. 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

http://www.parafia-bobrka.pl/


BÓBRKA 

Poniedziałek  

26.08 

17:00 Śp. Józef Jeziorski 

 

Wtorek 27.08 18:00 O potrzebne łaski dla ks. Dariusza  

Środa 28.08 18:00  Za Parafian 

Czwartek 29.08 18:00 O zdrowie dla Artura 

Piątek 30.08 18:00  Śp. Stanisława Kusz – od uczestników 

pogrzebu 

Sobota 31.08 12:30 

18:00 

Msza z udzieleniem chrztu św. 

Za Parafian 

Niedziela 1.09 8:30 

12:30 

Za zmarłych z rodziny Kurek 

Śp. Bronisław i Zofia Podkaliccy 

ORELEC 

Poniedziałek 

26.08 

7.00 1. Śp. Karolina, Maria, Jan Szulc 

2. Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Roberta 

Konika z Rodziną 

Środa 28.08 19:00 Śp. Antonina Podgórska – od kolegów 

Krzysztofa, Marka, Adama i Rafała 

Piątek 30.08 19:00 Śp. Zofia i Antoni Dobrowolscy 

Niedziela 1.09 7:00 

 

11:00 

Śp. Regina Michalik i zmarli z  Rodziny 

Michalików 

Śp. Antonina Podgórska – od córki Marioli 

z rodziną 

SOLINA 

Sobota 31.08 14:00 Msza ślubna 

Niedziela 1.09 9:45 Śp. Bronisław Kozdrowski 

 

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXI Niedziela zwykła 25.08.2019 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek Uroczystość 

NMP Częstochowskiej -  Msze św. w Orelcu o godz. 7.00 i w Bóbrce o 

17.00, we wtorek wspomnienie św. Moniki, w środę św. Augustyna a w 

czwartek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 

2. Za tydzień koniec wakacji, zachęcam uczniów do przystąpienia do 

sakramentu spowiedzi – przypominamy że spowiedź w naszej parafii jest 

możliwa przed każdą Mszą św. 

3. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św. 

4. Zachęcamy to nabywania cegiełek – daru serca na prace remontowo-

budowlane prowadzone przy kościołach. 

5.                                                         BÓBRKA 

➢ W środę Nowenna do Matki Bożej. 

ORELEC 

➢ O wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza proszę rodziny 

Państwa: 

Bogusławy Wojtanowskiej, Katarzyny Dobrowolskiej, Marii Mach i 

Reginy Mach. 

➢ Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które 

wzięły udział w przygotowaniach do festynu. Paniom, które upiekły 

ciasta i chleb, zrobiły gołąbki, pierogi, krokiety, barszcz i gofry. 

Podziękowania kierujemy także do osób, które obsługiwały stoiska  

gastronomiczne i inne. Darczyńcom, sponsorom i wszystkim tym, którzy 

w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji festynu dziękujemy. 

 

„Oby w każdym z nas widać było wielkość Jezusowej 
Ewangelii. Dopiero wtedy mówienie o Bogu, o Jezusie, o 

zbawieniu stanie się wiarygodne”. 
 

 


