
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

PISMO ŚWIĘTE 

I. Chrystus - jedyne Słowo Pisma świętego 

101 Bóg, zstępując w swej dobroci, by objawić się ludziom, 

przemawia do nich ludzkimi słowami: "Słowa Boże, wyrażone 

językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś 

Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, 

upodobniło się do ludzi". 

102 Przez wszystkie słowa Pisma świętego Bóg wypowiada tylko 

jedno Słowo, swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały:  

Pamiętajcie, że to samo Słowo Boże rozciąga się na wszystkie 

księgi, że to samo Słowo rozbrzmiewa na ustach wszystkich 

świętych pisarzy. To Słowo, które było na początku u Boga, nie 

potrzebuje sylab, ponieważ nie jest zależne od czasu.  

103 Z tego powodu Kościół zawsze czcił Pismo święte, podobnie 

jak czci Ciało Pana. Nie przestaje ukazywać wiernym Chleba życia 

branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa. 

104 W Piśmie świętym Kościół nieustannie znajduje swój pokarm i 

swoją moc, ponieważ przyjmuje w nim nie tylko słowo ludzkie, ale 

to, czym jest ono rzeczywiście: Słowo Boże. "W księgach świętych 

Ojciec, który jest w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi 

dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę". 

*** 
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Panie, Ty „nad wszystkim masz litość”  

 

Nawrócenie Zacheusza (Łk 19, 1-10). Zanim Jezus 

wszedł do Jerycha, spotkał niewidomego, który 

głośno prosił o łaskę odzyskania wzroku. Nieco później przechodził przez 

miasto i oto niewysoki Zacheusz wdrapuje na drzewo, pragnąc również 

zobaczyć Jezusa, o którym tyle słyszał, że zajmował się celnikami, których 

unikali i nienawidzili wszyscy  i uważali za nieprzyjaciół ludu. Zacheusz jako 

ich naczelnik był bardziej znany i nienawidzony niż inni; nie mógł zatem przejść 

nie zauważony. Lecz on nie przejmuje się ludem ani nie obawia się narazić na 

pośmiewisko i drwiny; usiłuje jedynie zobaczyć Pana i czeka na Jego przejście: 

„Gdy Jezus przyszedł, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, dziś muszę 

się zatrzymać w twoim domu”. Jezus wie dobrze, że Zacheusz to celnik, który 

wzbogacił się na krzywdzie innych. A jednak nie potępia go, ale zwraca się do 

niego przyjaźnie i zamierza odwiedzić jego dom. Zacheusz, który nigdy nawet 

nie śnił o czymś podobnym, przyjmuje słowa Chrystusa z wielką radością. 

Ludzie zgorszeni szemrają; on jednak nie zwraca na to uwagi; z Jezusem, który 

poruszył jego serce, ma załatwić sprawy najważniejsze: „Panie, oto połowę 

mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam 

poczwórnie”. Jest to  nawrócenie. Wystarczyła obecność i dobroć Pana, by 

oświecić sumienie człowieka grzesznego. Celnikowi, którego faryzeusze 

uważali za grzesznika, straconego, zostało dane zbawienie, a on je przyjął 

otwierając swój dom i serce Zbawicielowi. Chrystus czyni bezustannie ten sam 

dar każdemu człowiekowi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój 

głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 

3, 20). Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie zadowala się 

nawracaniem ludzi i przebaczaniem, lecz ofiaruje im swoją przyjaźń, 

zapraszając do zjednoczenia z sobą.  

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

Poniedziałek 4.11 16:00 1. Wypominkowa 

2. Śp. Michał 
Wtorek 5.11 16:00 Intencja od Emilii Minda 
Środa 6.11 16:00 Śp. Ignacy, Olga, Piotr, Maria, Zofia, Jan, 

Józef, Teresa Drozdowscy 
Czwartek 7.11 16:00 1. O zdrowie dla Artura (poza parafią) 

2. O Boże błogosławieństwo dla Mariusza 

Jurka i rodziny 
Piątek 8.11 16.00 Śp. Władysław, Jerzy Tkacz 

Sobota 9.11 16.00 1. Za Parafian (poza Parafią) 

2. W intencji Rodziny Jełowieckich 

Niedziela 10.11 8:30 

12:30 

Śp. Stanisław Dobrowolski 

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalszą opiekę dla Oli, Daniela, Kacpra i 

Rodziców 
ORELEC 

Środa 6.11 17:30 Śp. Krystian Zaniewicz i Mariusz 
Piątek 8.11 17:30 Śp. Tadeusz Skotnicki 

Niedziela 10.11 7:00 

11:00 

Wypominkowa 

Śp. Maria Zaniewicz – 4 rocznica śmierci 
SOLINA 

Wtorek 5.11 17.30 Wypominkowa 

Niedziela 10.11 9:45 Śp. Michał, Czesław, Józef Cioć 

 

Humor 

Napis na nagrobku pewnego kapłana: 

"Starego proboszcza Sedulima tutaj pochowali, 

Niech śpi w pokoju tak jak jego słuchacze spokojnie spali".  

*** 

Zaczął się listopad. Podchodzę dziś do pana kościelnego i mówię mu: 

- Chcę dać na zapowiedzi.. 

A on zdziwiony patrzy na mnie i pyta: 

- Czy masz kandydata na męża? 

Wyrażam z kolei swoje zdziwienie, skąd u niego taki pomysł... I nagle 

przypomina mi się, że to się nie nazywa zapowiedzi tylko... wypominki. 
 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXI Niedziela zwykła 3.11.2019 r. 

1. W poniedziałek przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza a w 

sobotę święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

2. W czwartek I czwartek miesiąca – zachęcamy do modlitwy w intencji 

powołań. 

3. W piątek na godz. 20.00 zapraszamy na modlitwę adoracyjną do 

kościoła w Bóbrce – nie ma ograniczeń wiekowych. Adoracja trwa do 

godz. 21.00. 

4. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając Różaniec i 

ofiarujemy owoc 12 Mszy św. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

6.  Rodzice i uczniowie klasy III SP mają swoje spotkanie po Mszy św. o 

godz. 8.30 

7. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne – dziękuję 

wszystkim ofiarodawcom. 

 

8.                                             ORELEC 

➢ Dziękuję za ofiarność w czasie zbiórki na ogrzewanie i podczas 

kwesty na cmentarzu 1 listopada.  

 

SOLINA 

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

  

    

 Oby jak najczęściej w naszych sercach i umysłach brzmiały 

słowa dzisiejszego psalmu: Będę Cię wielbił Boże mój i Królu. 

 

Intencje różańcowe na listopad 

1. O pokój na Bliskim Wschodzie 

2. O życie wieczne dla naszych zmarłych, zwłaszcza tych, którzy 

odeszli w minionym roku. 

 

 

 


