
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
Dogmaty wiary 

88 Urząd Nauczycielski Kościoła w pełni angażuje władzę otrzymaną od 

Chrystusa, gdy definiuje dogmaty, to znaczy, gdy w formie zobowiązującej lud 

chrześcijański do nieodwołalnego przylgnięcia przez wiarę przedkłada prawdy 

zawarte w Objawieniu Bożym lub kiedy proponuje w sposób definitywny 

prawdy, mające z nim konieczny związek. 

89 Między naszym życiem duchowym i dogmatami istnieje organiczna więź. 

Dogmaty są światłem na drodze naszej wiary; oświecają ją i nadają jej pewność. 

I na odwrót, jeśli nasze życie jest prawe, to nasz rozum i nasze serce są otwarte 

na przyjęcie światła dogmatów wiary. (…) 
Nadprzyrodzony zmysł wiary 
91 Wszyscy wierni uczestniczą w zrozumieniu i przekazywaniu prawdy 

objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha Świętego, który ich poucza i 

prowadzi do całej prawdy. 

92 "Ogół wiernych... nie może zbłądzić w wierze i tę szczególną swoją 

właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł wiary całego ludu, gdy 

«poczynając od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich» ujawnia on 

swą powszechną zgodność w sprawach wiary i obyczajów". 

93 "Dzięki owemu zmysłowi wiary, wzbudzonemu i podtrzymywanemu przez 

Ducha Prawdy, Lud Boży pod przewodem świętego Urzędu Nauczycielskiego... 

niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym; wnika w nią głębiej z 

pomocą słusznego osądu i w sposób pewniejszy stosuje ją w życiu" . 

Wzrost w rozumieniu wiary 
94 Dzięki pomocy Ducha Świętego w życiu Kościoła może wzrastać rozumienie 

zarówno rzeczywistości, jak też słów depozytu wiary: 

- przez "kontemplację oraz dociekanie wiernych”, szczególnie przez "dociekania 

teologiczne, które zmierzają do coraz głębszego poznania prawdy objawionej";  

- przez głębokie rozumienie "spraw duchowych", których doświadczają 

wierzący;  "Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta"; 

- przez "nauczanie tych, którzy wraz z sukcesją biskupią otrzymali niezawodny 

charyzmat prawdy". 

95 "Święta Tradycja, Pismo św. i Urząd Nauczycielski Kościoła, wedle 

najmądrzejszego postanowienia Bożego, tak ściśle ze sobą się łączą i zespalają, 

że jedno bez pozostałych nie może istnieć, a wszystkie te czynniki razem, każdy 

na swój sposób, pod natchnieniem jednego Ducha Świętego przyczyniają się 

skutecznie do zbawienia dusz". 
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Panie, okazałeś swoje zbawienie; wszystkie krańce 

ziemi ujrzały je (Ps 98, 2-3) 

W synagodze w Nazarecie Jezus przytacza fakt uzdrowienia Naamana 

Syryjczyka (Łk 4, 27) — jedynego uzdrowionego przez Elizeusza 

z pominięciem tylu trędowatych Izraelitów — by wykazać, że zbawienie nie 

jest przywilejem zastrzeżonym dla Żydów, lecz darem ofiarowanym 

wszystkim ludziom. Podobne wydarzenie będzie miało miejsce później, 

kiedy podczas ostatniej podróży do Jerozolimy Jezus uzdrowi dziesięciu 

trędowatych, z których tylko jeden — cudzoziemiec — powtórzy gest 

wdzięczności Naamana i wraz ze zdrowiem fizycznym otrzyma dar 

zbawienia (Łk 17, 11-19). „Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, 

wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego 

i dziękował Mu. A był to Samarytanin”. Innych dziewięciu nie odczuło 

potrzeby powrotu i podziękowania; może właśnie dlatego, że należeli do 

narodu wybranego, uważali dary Boże za rzecz, która się im należy. 

Samarytanin natomiast, cudzoziemiec, nie śmie sobie rościć żadnych praw 

i uważając się za niegodnego łaski Boga, przyjmuje ją sercem pokornym 

i wdzięcznym. Ta postawa pełna pokory i wdzięczności przygotowuje go do 

większej łaski, do łaski zbawienia: „Wstań, idź — mówi mu Jezus — twoja 

wiara cię uzdrowiła!”. 

Pismo św. wiele razy stwierdza, że dar wiary nie jest związany z żadnym 

narodem i z żadną sytuacją. „Słowo Boże nie uległo skrępowaniu!” — mówi 

św. Paweł.; nic nie może przeszkodzić mu zapuścić korzeni nawet w sercach 

zdecydowanie dalekich od ludzi wierzących i wzbudzić w nich wiarę.             

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek  

14.10 

16:00  Śp. Edward Dyl 

 

Wtorek 15.10 16:00 Śp. Edward Dyl 

Środa 16.10 16:00 Śp. Jan, Antoni, Maria, Stefania, Władysław 

Ryłów, Katarzyna i Antoni Kusz 

Czwartek 17.10 16:00 1.  Śp. Edward Dyl 

Piątek 18.10 16:00 Za Parafian 

Sobota 19.10 16:00 1. Śp. Edward Dyl 

2. Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Łukasza i Agnieszki 

Ciółkowskich w rocznicę ślubu 

Niedziela 20.10 8:30 

 

12:30 

1. Śp. Bronisław Kozdrowski 

2. Śp. Michał i zmarli z Rodziny  

Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Rodziny 

Herbotko 

ORELEC 

Środa 16.10 17:30 Śp. Edward Dyl 

Piątek 18.10 17:30 Śp. Edward Dyl 

Niedziela 20.10 7:00 

11:00 

Śp.  Edward Dyl 

Śp. Jan, Maria, Stanisław Skotniccy 

SOLINA 

Wtorek 15.10 17.30 O zdrowie dla Artura 

Niedziela 20.10 9:45 Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Państwa 

Lewandowskich w 45-tą rocznicę ślubu 
 

HUMOR 

Na komisariacie Policji przesłuchiwano Eskimosa. W pewnym momencie 

zadano mu pytanie: 

- Co Pan robił w nocy z 20 października na 15 marca ? 

**** 

W kawiarni dwaj Szkoci przyglądają się pięknym kobietom. 

- Podejdziemy? - pyta pierwszy. 

- Nie, jeszcze nie teraz! 

- Dlaczego? 

- Najpierw niech zapłacą rachunek. 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVIII Niedziela zwykła 13.10.2019 r. 

1. W piątek święto św. Łukasza Ewangelisty. Tego dnia modlimy się w 

intencji służby zdrowia. 

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. Dzisiaj przeżywamy kolejny Dzień Papieski. Po Mszach zbiórka na 

Fundację Nowego Tysiąclecia. 

5. Na stoliku są kartki na których można wpisywać imiona zmarłych, za 

których będziemy modlić się w listopadzie.  W naszej parafii w  intencji 

zmarłych będzie odprawionych w listopadzie 12 Mszy św. i każdego dnia 

odmawiamy cząstkę Różańca. Proszę zaznaczyć w którym kościele mają 

być wspominani nasi zmarli. 

6.                                                             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 

➢ Po spotkaniu Rady Parafialnej, w związku z planowaną instalacją 

nowego ogrzewania proszę mieszkańców Orelca o ofiarę na ten cel: 

rodziny o ofiarę 200 zł a osoby samotne 100 zł. Dzisiaj radni będą zbierać 

ofiary po Mszach św. przy wyjściu z kościoła – przy stoliku a za tydzień 

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.). 

  

 Życzymy wszystkim, aby nie zabrakło w nas nigdy postawy 

wdzięczności wobec Pana Boga – Bóg jest dobry. 



 


