
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

II. Natchnienie i prawda Pisma świętego 

105 Bóg jest Autorem Pisma świętego. "Prawdy przez Boga objawione, 

które są zawarte i wyrażone w Piśmie świętym, spisane zostały pod 

natchnieniem Ducha Świętego. 

Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak 

Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami 

za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha 

Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi 

przekazane" . 

106 Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych. "Do sporządzenia 

ksiąg świętych Bóg wybrał ludzi, którymi posłużył się jako używającymi 

swoich zdolności i sił, by dzięki Jego działaniu w nich i przez nich oni 

sami jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, 

czego On chciał". 

107 Księgi natchnione nauczają prawdy. "Ponieważ wszystko, co 

twierdzą autorzy natchnieni, czyli hagiografowie, powinno być uważane 

za stwierdzone przez Ducha Świętego, należy zatem uznawać, że księgi 

biblijne w sposób pewny, wiernie i bez błędu uczą prawdy, jaka z woli 

Bożej miała być przez Pismo święte utrwalona dla naszego zbawienia". 

108 Wiara chrześcijańska nie jest jednak "religią Księgi". 

Chrześcijaństwo jest religią "Słowa" Bożego: "Słowa nie spisanego, lecz 

Słowa Wcielonego i żywego". Aby słowa Pisma świętego nie 

pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga 

żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy 

"rozumieli Pisma"(Łk 24,45). 

*** 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Ewangelia dzisiejsza (Łk 20, 27-38) 

przytacza pytanie, jakie postawiono Jezusowi, aby 
wydrwić wiarę w zmartwychwstanie. Mówią 
o kobiecie, która pozostała wdową po siedmiu 
braciach: „Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną?”. Pytanie 
dało Panu sposobność wyjaśnienia,  że życie zmartwychwstałych będzie całkiem 
odmienne od życia na ziemi. Oni „ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.  
Zmartwychwstali powrócą do swojego ciała, lecz ono zostanie uwielbione i nie 
będzie już podlegało prawom fizycznym. Jako nieśmiertelni nie będą 
potrzebowali już małżeństwa, aby zapewnić zachowanie rodzaju ludzkiego. 
Życie ich będzie podobne do życia aniołów i jak aniołowie staną się „dziećmi 
Bożymi”. Łaska przybrania, jaką otrzymali w zarodku na chrzcie, osiągnie swój 
pełny rozwój ogarniając całego człowieka, a zatem również i ciało, które 
zostanie przemienione. „Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem — 
mówi św. Paweł — zasiewa się zniszczalne — powstaje zaś niezniszczalne; sieje 
się niechwalebne — powstaje chwalebne; zasiewa się ciało zmysłowe — 
powstaje ciało duchowe” (1 Kor 15, 42-44), Jezus kończy swoją rozmowę 
z saduceuszami przypominając objawienie się Boga Mojżeszowi w krzaku 
ognistym, w którym dał się poznać jako „Jahwe”, czyli jako „Ten, który jest”, 
jako Bóg życia (Wj 3, 2-6). On „nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy 
bowiem dla niego żyją”. Również ci, którzy dla nas już umarli, dla Niego żyją 
i kiedyś wszyscy zmartwychwstaną. Jezus sam powiedział o sobie: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” 
(J 11, 25). On, sprawca życia wiecznego dla tych, którzy wierzą w Niego, jest 
również sprawcą ich zmartwychwstania. W Chrystusie zmartwychwstałym cały 
człowiek został zbawiony, dlatego również materia jest po zmartwychwstaniu 
uwielbiona.  
O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy 
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Poniedziałek 11.11 16:00 1. Wypominkowa 

Wtorek 12.11 16:00 O Boże błogosławieństwo dla Rodziny 

Jełowieckich 
Środa 13.11 16:00 Śp. Ludwik Banach - rocznica śmierci 

Czwartek 14.11 16:00 Wypominkowa 

Piątek 15.11 16.00 Śp. Jan Zoń 

Sobota 16.11 16.00 1. Za Parafian  

2. Wypominkowa 

Niedziela 17.11 8:30 

 

12:30 

O Boże błogosławieństwo dla Melanii w 5 

urodziny 

O Boże błogosławieństwo dla Gabriela w 3 

urodziny 
ORELEC 

Środa 13.11 17:30 Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Rodziny 

Kuźniarów 
Piątek 15.11 17:30 O dobrą śmierć i opiekę Matki Bożej 

Niedziela 17.11 7:00 

11:00 
Śp. Józef i Edward Dyl 

Śp. Zygmunt Dobrowolski – od Rodziny 

Czerwińskich 

SOLINA 

Wtorek 12.11 17.30 Śp. Tadeusz – 18 rocznica śmierci 

Niedziela 17.11 9:45 Śp. Józef Wołoszyn – 6 rocznica śmierci 

Humor 

Jeżeli ksiądz mówi długie kazania, jest zawsze nudny i powtarza się; 

kiedy w czasie kazania zdarza mu się mówić podniesionym głosem, wtedy 

parafianie uważają, że nie potrafi utrzymać nerwów na wodzy; jeżeli mówi 

normalnie, to mówi bez zaangażowania, albo po prostu nie ma talentu 

mówcy. 

           Jeżeli ksiądz posiada samochód, to jest  księdzem bogatym; natomiast 

jeżeli nie posiada nawet "fiacik", wtedy ocenia się go, że jest staroświecki; 

jeszcze częściej można usłyszeć pytanie: A, co on robi z tymi pieniędzmi?        

Jeżeli ksiądz odwiedza swoich parafian, wtedy wielu uważa, że wtyka nos 

w nie swoje sprawy; jeżeli zaś przebywa stale w domu parafialnym, to 

jest człowiekiem zamkniętym i nie interesują go problemy i codzienne 

życie innych 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXII Niedziela zwykła 

10.11.2019 r. 

1. Jutro w poniedziałek przypada rocznica odzyskania 

niepodległości. Polecamy Bogu tych wszystkich, którzy oddali 

życie za Ojczyznę. 

2. W Liturgii: w poniedziałek wspomnienie św. Marcina, we 

wtorek wspomnienie św. Jozafata biskupa i męczennika, w 

środę wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 

Izaaka, Krystyna, pierwszych męczenników Polski. 

3. W piątek na godz. 20.00 zapraszamy na adorację 

Najświętszego Sakramentu do kościoła w Bóbrce. 

4. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając  

codziennie Różaniec i ofiarujemy 12 Mszy św. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

6.                                       BÓBRKA 

➢ Na cele inwestycyjne zebrano kwotę 1942 zł. Dziękuję 

za każdą ofiarę. 

                                          ORELEC 

➢ Na cele parafialne zebrano w ubiegłą niedzielę kwotę 

1301 zł.  Serdeczne podziękowanie za każą ofiarę. 

 

Bez odniesienia do wieczności, nasze wybory i 

codzienne życie są pozbawione sensu! Trzymajmy się 

nauki Pana Jezusa! 


