
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Interpretacja depozytu wiary 

Depozyt wiary powierzony całemu Kościołowi 

84 "Święty depozyt  wiary (depositum fidei), zawarty w świętej Tradycji i 

Piśmie świętym, został powierzony przez Apostołów wspólnocie 

Kościoła. "Na nim polegając, cały lud święty zjednoczony ze swymi 

pasterzami trwa stale w nauce Apostołów, we wspólnocie braterskiej, w 

łamaniu chleba i w modlitwach, tak iż szczególna zaznacza się 

jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej 

wiary, w praktykowaniu jej i wyznawaniu. 

 

Urząd Nauczycielski Kościoła 

85 "Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, spisanego czy 

przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało samemu tylko żywemu 

Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, który autorytatywnie działa w 

imieniu Jezusa Chrystusa, to znaczy biskupom w komunii z następcą 

Piotra, Biskupem Rzymu. 

86 "Urząd ten Nauczycielski nie jest ponad słowem Bożym, lecz jemu 

służy, nauczając tylko tego, co zostało przekazane. Z rozkazu Bożego i 

przy pomocy Ducha Świętego słucha on pobożnie słowa Bożego, święcie 

go strzeże i wiernie wyjaśnia. I wszystko, co podaje do wierzenia jako 

objawione przez Boga, czerpie z tego jednego depozytu wiary". 

87 Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do Apostołów: "Kto 

was słucha, Mnie słucha" (Łk 10, 16), wierni z uległością przyjmują 

nauczanie i wskazania, które są im przekazywane w różnych formach 

przez ich pasterzy. 
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  „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5-10).  

To ludzka rzecz, że w pewnych 

okolicznościach rodzi się bojaźń lub strach, lecz zostaną one zwyciężone 

„według mocy Boga” i „z pomocą Ducha Świętego, który w nas 

mieszka”. Duch istotnie został dany wiernym, aby podtrzymywać ich 

słabość (Rz 8, 26) i uczynić ich zdolnymi wyznawać imię Pana (1 Kor 12, 

3). 

By wierzyć bez wahania i pozostać wiernym Bogu i w przeciwnościach, i 

w czasie walk toczonych przeciw wierze, trzeba wiary wytrwałej, mocnej, 

jakiej tylko Bóg może udzielić. Apostołom, którzy kiedyś prosili o nią, 

Jezus mówił: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, 

powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się 

w morze, a byłaby wam posłuszna. Oto obrazowy język oddający 

wszechmoc wiary. Jezus nie żąda wiele, żąda ziarnka wiary równego 

najmniejszemu ziarnku gorczycy, które nie większe jest niż główka od 

szpilki. Jeśli jednak wiara jest prawdziwa, żywa, płynie z przekonania, 

będzie zdolna do rzeczy bardzo wielkich, niepojętych z ludzkiego punktu 

widzenia. Jezus pragnie wychować swoich uczniów do wiary bez 

niepewności lub wahań, do wiary, która opierając się na mocy Boga, we 

wszystko wierzy, wszystkiego się spodziewa, odważa się na wszystko 

i trwa niezłomna nawet w okolicznościach przykrych i ciemnych.                                 

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
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BÓBRKA 

Poniedziałek  7.10 16:00 1. Śp. Janusz Dyl 

2. O Boże błogosławieństwo dla Dawida i 

Wiktora w 3 urodziny 

Wtorek 8.10 16:00 Śp. Edward Dyl 

Środa 9.10 16:00 Śp. Aniela, Edward, Katarzyna, Rozalia i Marcin 

Czyż 

Czwartek 10.10 16:00 1. 1. Śp. Edward Dyl 

2. O zdrowie dla Artura 

Piątek 11.10 16:00 Śp. Stanisław Podgórski 

Sobota 12.10 16:00 1. Śp. Edward Dyl 

2. Za Voltolini Aldo 

Niedziela 13.10 8:30 

 

12:30 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pani 

Marii Tokarczyk 

Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Marii Woźny z 

rodziną 

ORELEC 

Środa 9.10 17:30 Śp. Edward Dyl 

Piątek 11.10 17:30 Śp. Edward Dyl 

Niedziela 13.10 7:00 

11:00 

Śp.  Edward Dyl 

O Boże błogosławieństwo dla Daniela z okazji 

imienin 

SOLINA 

Wtorek 8.10 17.30 Śp. Kazimierz Czaja – od żony Karoliny 

Niedziela 13.10 9:45 Śp. Krystyna Sypuła – 30 rocznica śmierci 

 

HUMOR 

Mama gniewa się na córeczkę: 

- Masz takie brudne ręce i siadasz do obiadu! Co byś powiedziała, gdybym to ja 

miała takie brudne ręce? 

- Nic, mamusiu, jestem za dobrze wychowana, zeby komuś zwracać uwagę. 

❖  

Z zeszytu z religii kl.2 gim: 

"Modlitwa do anioła stróża "Aniele Stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano 

wieczór, weź mnie w nocy..." 

Z pieśni kościelnych: "Królowej angielskiej śpiewajmy...", " Panie dobry jak lew..." 

"Tyś na pustkowiu sklep otworzył Panie..." 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVII Niedziela zwykła 6.10.2019 r. 

1. W poniedziałek przypada wspomnienie NMP Różańcowej. 

2.W piątek zapraszamy do Bóbrki na adorację Najświętszego Sakramentu od 

godz. 20.00  do 21.00. 

3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

4. Za tydzień Dzień Papieski. Po Mszach zbiórka  na Fundację Nowego 

Tysiąclecia. 

5. Msze św. (lub nabożeństwa) w dni powszednie są odprawiane według 

porządku zimowego czyli w Bóbrce o godz. 16.00, w Solinie we wtorki 

(do końca Adwentu) a w środy i piątki w Orelcu o godz. 17.30. 

6. Za udział w nabożeństwie różańcowym można uzyskać pod zwykłymi 

warunkami odpust zupełny. 

7.                                                  BÓBRKA 

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

➢ 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. 

ORELEC 

➢ Nabożeństwo różańcowe w środy i w piątki o godz. 17.30 a potem 

Msza św. 

➢ Po spotkaniu Rady Parafialnej, w związku z planowaną instalacją 

nowego ogrzewania proszę mieszkańców Orelca o ofiary na ten cel. Po 

zastanowieniu i konsultacji prosimy rodziny o ofiarę 200 zł a osoby samotne 

100 zł. Za tydzień radni będą zbierać ofiary po Mszach św. przy wyjściu z 

kościoła – przy stoliku a 20.10 te osoby, które nie mogły z rożnych 

powodów złożyć ofiary w kościele a zechcą wspomóc naszą inwestycję radni 

odwiedzą w domach rodzinnych. Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy. 

SOLINA 

➢ We wtorki Msze św. w Solinie o godz. 17.30 (w październiku 

Różaniec a potem Msza św.). 

Intencje różańcowego na październik 

1. Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w 

Kościele. 

2. O dary Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła. 

 Bóg  zaprasza  nas do życia w pełni, do pójścia na całość w 



miłości, ufności i nadziei. Sam daje nam wszystko – samego siebie. 


