
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
 

W skrócie 

68 Bóg z miłości objawił się i udzielił człowiekowi. Przynosi w ten 

sposób ostateczną i przeobfitą odpowiedź na pytania, jakie stawia 

sobie człowiek o sens i cel swego życia. 

69 Bóg objawił się człowiekowi, odsłaniając przed nim stopniowo 

swoją tajemnicę przez czyny i przez słowa. 

70 Poza świadectwem, jakie Bóg daje o sobie w rzeczach stworzonych, 

objawił On siebie samego naszym pierwszym rodzicom. Mówił do nich, 

a po upadku obiecał im zbawienie  i ofiarował swoje przymierze. 

71 Bóg zawarł wieczne przymierze z Noem i wszystkimi istotami 

żyjącymi. Będzie ono trwało, dopóki trwa świat. 

72 Bóg wybrał Abrahama i zawarł przymierze z nim i jego 

potomstwem. Uformował z niego swój lud, któremu przez Mojżesza 

objawił swoje Prawo. Przez proroków przygotowywał ten lud na 

przyjęcie zbawienia przeznaczonego dla całego rodzaju ludzkiego. 

73 Bóg objawił się w pełni, posyłając swego Syna, w którym ustanowił 

wieczne Przymierze. Jest On ostatecznym Słowem Ojca; nie będzie już 

po Nim innego objawienia. 
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XXIV NIEDZIELA 

ZWYKŁA 

15 WRZEŚNIA 

2019 ROKU 

Numer 159 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Jezus przychodzi  oznajmić światu radość Boga 

z nawrócenia grzeszników. Opowiada o niej 

w trzech przypowieściach o miłosierdziu (Łk 

15, 1-32), przedstawionych w dzisiejszej 

ewangelii. Wszystkie podkreślają szczególnie radość człowieka 

znajdującego to, co stracił. Pasterz znalazłszy swoją owcę „bierze ją 

z radością na ramiona”, powraca do domu, zaprasza przyjaciół 

i sąsiadów, aby się z nim cieszyli. Niewiasta przeszukawszy starannie 

cały dom, by znaleźć zagubioną monetę, czyni podobnie: „Cieszcie się ze 

mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. O wiele więcej czyni 

ojciec widząc powracającego wreszcie syna, który dawno go opuścił; nie 

myśli o robieniu mu wyrzutów, lecz o przyjęciu go: „Będziemy ucztować 

i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, 

a odnalazł się”. Uczta tak okazała, że wywołuje oburzenie i protesty 

starszego syna. Jezus zapewnia: „Tak samo w niebie większa będzie 

radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu 

dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”. Czy to 

oznacza, że Bóg bardziej miłuje nawróconych grzeszników niż dzieci 

zawsze Mu wierne? Odpowiedź jest taka, jaką dał ojciec starszemu 

synowi, zazdrosnemu o przyjęcie urządzone bratu: „Moje dziecko, ty 

zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”. Czyż nie jest 

to największa uczta być zawsze z Bogiem i każdego dnia kosztować Jego 

dóbr? Przypowieści nie twierdzą, że Bóg woli raczej grzeszników niż 

sprawiedliwych, lecz jasno podkreślają radość, z jaką przyjmuje On 

wszystkich pokutujących, oraz uczą ludzi radować się z powrotu braci, 

otwierając im serce z dobrocią podobną do dobroci Bożej.  
                                                 O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek  

16.09 

18:00 Dziękczynna za 40 lat pracy zawodowej 

Bożeny z prośbą o Boże błogosławieństwo 

na dalsze lata 

Wtorek 17.09 18:00 O zdrowie dla Artura 

Środa 18.08 18:00 Śp. Pelagia, Józef, Michał i Stanisław z 

Rodziny Podkalickich 

Czwartek 19.09 18:00 Za dobrodziejów 

Piątek 20.09 18:00 Śp. Matylda Banach – 1 rocznica śmierci 

Sobota 21.09 15,30 

 

18:00 

O Boże błogosławieństwo dla Juliana w 

dniu chrztu 

 

Niedziela 22.09 8:30 

12:30 

Śp. Bronisław Owoc – od OSP Orelec 

Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla 

Pawła, Wiesława i Teresy, Mateusza i 

Magdy z dzieckiem 

ORELEC 

Środa 18.09 19:00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Bogusławy z okazji imienin 

Piątek 20.09 19:00 Śp. Antonina Podgórska - od kuzyna Stefana 

Sadowskiego 

Niedziela 22.09 7:00 

11:00 

Śp. Michał Wojtanowski 

Dziękczynna w 90-te urodziny Pani Zofii z 

prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata 

SOLINA 

Niedziela 22.09 9:45 Za Parafian 

HUMOR 

Profesor filologii polskiej na wykładzie:  

- Jak państwo wiecie w językach słowiańskich jest nie tylko pojedyncze 

zaprzeczenie. Jest też podwójne zaprzeczenie. A nawet podwójne 

zaprzeczenie jako potwierdzenie. Nie ma jednak podwójnego 

potwierdzenia jako zaprzeczenie. 

Na to student z ostatniej ławki:  

- Dobra, dobra. 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIV Niedziela zwykła 15.09.2019 r. 

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

św. św. Korneliusza i Cypriana, w środę święto św. Stanisława Kostki – 

patrona Polski, w piątek wspomnienie św. św. Andrzeja Kim Taegon, 

Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, w sobotę święto św. Mateusza 

apostoła i ewangelisty. 

2. We wtorek zapraszam do  Bóbrki na Mszę św. o godz. 18.00 i 

spotkanie formacyjne Rodziców i uczniów z klas 6,7 i 8 pragnących 

przyjąć sakrament bierzmowania. 

3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

4. W tym tygodniu przypadają dni modlitw za dzieci, młodzież i 

wychowawców. 

5. W piątek zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu do 

kościoła w Bóbrce od 20.00 do 21.00. 

6.  Po Mszy św. o 8.30 spotkanie w kościele dla rodziców i dzieci klasy 

III w ramach przygotowań do I Komunii św.   

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

8.                                                         BÓBRKA 

➢ W środę Nowenna do Matki Bożej. 

➢ Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie 

kościoła o dokonanie wpłaty. Czas dwunastu miesięcy za który wpłacamy 

zgodnie z ustaleniami 100zł lub 50 zł kończy się każdego roku we 

wrześniu. 

 

 Życzymy wszystkim otwierania się na Boże Słowo, 

które ma moc ukazać nasze niedoskonałości i je leczyć. 

 

  

 


