
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Bóg formuje Izrael jako swój lud 

62 Po patriarchach Bóg ukształtował Izrael jako swój lud, ocalając go z 

niewoli egipskiej. Zawiera z nim przymierze na Synaju i przez Mojżesza 

dał mu swoje Prawo, by uznał Go i służył Mu jako jedynemu 

prawdziwemu i żywemu Bogu, opatrznościowemu Ojcu i 

sprawiedliwemu Sędziemu, oraz by oczekiwał obiecanego Zbawiciela. 

63 Izrael jest kapłańskim Ludem Bożym, na którym "imię Pana zostało 

wezwane" (Pwt 28,10). Jest to lud tych, "do których przodków Pan Bóg 

przemawiał, lud "starszych braci" w wierze Abrahama. 

64 Przez proroków Bóg formuje swój lud w nadziei zbawienia, w 

oczekiwaniu nowego i wiecznego Przymierza przeznaczonego dla 

wszystkich ludzi, Przymierza, które będzie wypisane w sercach. Prorocy 

głoszą radykalne odkupienie Ludu Bożego, oczyszczenie ze wszystkich 

jego niewierności , zbawienie, które obejmie wszystkie narody. O tej 

nadziei będą świadczyć przede wszystkim ubodzy i pokorni Pana. Żywą 

nadzieję zbawienia Izraela zachowały święte kobiety: Sara, Rebeka, 

Rachela, Miriam, Debora, Anna, Judyta i Estera.  Najdoskonalszym 

obrazem tej nadziei jest Maryja. 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Jezus napiętnował wszystkie formy pychy, 

stawiając we właściwym świetle ich prawdziwą 

marność. Tak było, kiedy faryzeusz zaprosił Go na 

obiad. Widział, jak zaproszeni z pośpiechem 

zajmowali pierwsze miejsca.  Scena śmieszna., niesmaczna, a zawsze aktualna. 

Czy może jakieś miejsce uczynić człowieka lepszym, niż jest? To właśnie jego 

nędza skłania go, aby pokrywał własne braki za pomocą godnego miejsca. 

A przecież to właśnie wystawia go na upokorzenia, bo  zawsze się znajdzie ktoś, 

kto mu wytknie, że rościł sobie za duże pretensje. Tego właśnie naucza Jezus 

mówiąc: „Gdy będziesz zaproszonym, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Każdy 

bowiem,  kto się poniża, będzie wywyższony”. Może się to wydawać proste, 

a jednak życie wielu ludzi sprowadza się do wyścigu o pierwsze miejsce. A nie 

brak powodu, by się usprawiedliwiać, że  to w imię dobra, apostolstwa, a nawet 

chwały Bożej. Lecz jeśli mam odwagę być szczerym wobec siebie odkryję, że 

chodzi tu tylko o próżność. 

Drugą naukę Jezus kieruje do zapraszającego: „Gdy wydajesz obiad albo 

wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci (…) aby cię i oni nawzajem 

nie zaprosili i miałbyś odpłatę”.  Świat zachowuje swoje zaproszenia dla osób, 

które mu przynoszą zaszczyt swoją godnością lub od których może się 

spodziewać jakichś korzyści; postępowanie podyktowane egoizmem 

i próżnością. Lecz uczeń Chrystusa winien postępować przeciwnie: zapraszać 

ludzi potrzebujących pomocy, niezdolnych dać „odpłatę”, W ten sposób może 

uważać się nie tylko za uczczonego, lecz „szczęśliwego”, ponieważ otrzyma 

„odpłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. Jednak nie można zmienić 

mentalności, jeśli się nie jest głęboko przekonanym, że tylko te wartości są 

prawdziwe, które mogą być skierowane do wartości wiecznych, i że życie 

ziemskie jest tylko pielgrzymką „do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem 

niebieskiego”, gdzie sprawiedliwi „są zapisani w niebiosach” . 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek  2.09 8.15 

18:00 

Msza na rozpoczęcie roku szkolnego 

Śp. Jerzy Czerwski – 4 rocznica śmierci 

Wtorek 3.09 18:00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

i potrzebne dary dla Państwa Beaty i Dariusza w 

30-tą rocznicę ślubu. 

Środa 4.08 18:00 Śp. Stanisława Kusz – od sąsiadów 

Czwartek 5.09 18:00 1.Śp. Stanisław Witalis – od Czesławy Witalis 

2. Za cierpiących w czyśćcu 

Piątek 6.09 18:00  Śp. Bolesław 

Sobota 7.09 18:00 Śp. Antonina Podgórska – od  Leona i Krystyny 

Dobrowolskich 

Niedziela 8.09 8:30 

12:30 

Dziękczynna w 8-ą rocznicę ślubu 

Śp. Bronisława, Piotr i Jadwiga 
 

ORELEC 

Środa 4.09 19:00 Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Adama i Anity 

Piątek 6.09 19:00 Śp. Antonina Podgórska – od Agnieszki i 

Tadeusza Zjadewicz z Dębicy 

Niedziela 8.09 7:00 

 

11:00 

O zdrowie dla Rodziny Owoc 

O Boże błogosławieństwo dla Barbary i 

Ryszarda w 25-tą rocznicę ślubu 
 

SOLINA 

Niedziela 8.09 9:45 Śp. Kazimierz Czaja 

 

Humor 
Co to jest "wymiana poglądów"? 

To wtedy, gdy idziesz do szefa z własnym zdaniem, a wychodzisz z jego. 

*** 

Jakie jest ulubione słowo każdej babci na 12 liter? 

- Jedzjedzjedz! 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXII Niedziela zwykła 25.08.2019 r. 

1. Witamy w pierwszą niedzielę września naszej wspólnocie parafialnej i 

pallotyńskiej ks. Jacka Koca SAC. 

2. W tym tygodniu w Liturgii przypada: w poniedziałek wspomnienie 

św. Grzegorza Wielkiego papieża. 

3. Jutro o godz. 8.15 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego - zachęcamy 

uczniów do przystąpienia do sakramentu spowiedzi. 

4. W tym tygodniu przypadają: 

I czwartek: o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o 

powołania oraz możliwość spowiedzi, 

I piątek:  od godz. 9.00 odwiedziny chorych, półgodzinna adoracja 

Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30 a w 

Orelcu o godz. 19.00, następnie Msza św.; 

I sobota: o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym 

Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca. 

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

6.                                                 BÓBRKA 

➢ W środę Nowenna do Matki Bożej. 

ORELEC 

➢ Dziękuję Rodzinom za wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza. 

➢ W środę przed Mszą św.  Nowenna do św. Józefa. 

Życzymy Uczniom, Rodzicom i Wychowawcom „Szczęśliwego i 

owocnego w sukcesy nowego roku szkolnego i katechetycznego” 

Intencje różańcowe na wrzesień 

1. Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony 

mórz i oceanów. 

2. Za nauczycieli, wychowawców i katechetów – o odwagę i wierność w 

przekazywaniu ewangelicznej prawdy. 


