
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

WIERZĘ  
I. Posłuszeństwo wiary 

144 Być posłusznym w wierze oznacza poddać się w sposób wolny usłyszanemu 

słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest 

samą Prawdą. Wzorem tego posłuszeństwa, proponowanym przez Pismo św., 

jest Abraham. Dziewica Maryja jest jego najdoskonalszym urzeczywistnieniem. 

Abraham - "ojciec wszystkich wierzących" 

145 List do Hebrajczyków, głosząc wielką pochwałę wiary przodków, podkreśla 

w sposób szczególny wiarę Abrahama: "Przez wiarę ten, którego nazwano 

Abrahamem, usłuchał (okazał posłuszeństwo) wezwania Bożego, by wyruszyć 

do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie" 

(Hbr 11, 8). Przez wiarę żył jak "cudzoziemiec" i "pielgrzym" w Ziemi 

Obiecanej. Przez wiarę Sara otrzymała moc poczęcia syna obietnicy. Przez 

wiarę Abraham złożył w ofierze swego jedynego syna. 

146 "Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 

rzeczywistości, których nie widzimy" (Hbr 11, 1). "Uwierzył Abraham Bogu i 

zostało mu to poczytane za sprawiedliwość" (Rz 4, 3). Dzięki tej "mocnej 

wierze" Abraham stał się "ojcem wszystkich tych, którzy wierzą" (Rz 4, 11. 18). 

147 Stary Testament jest bogaty w świadectwa takiej wiary. List do 

Hebrajczyków głosi pochwałę wiary przodków" (Hbr 11, 2). Jednak "Bóg... nam 

lepszy los zgotował", dał nam łaskę wiary w Jego Syna Jezusa, "który nam w 

wierze przewodzi i ją wydoskonala" (Hbr 11, 40; 12, 2). 

Maryja - "Błogosławiona, która uwierzyła" 

148 Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy posłuszeństwo 

wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź i obietnicę przyniesioną przez anioła 

Gabriela, wierząc, że "dla Boga... nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37), i dając 

swoje przyzwolenie: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według 

twego słowa!" (Łk 1, 38). Elżbieta pozdrawia Ją: "Błogosławiona jesteś, któraś 

uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 45). Z powodu 

tej wiary wszystkie pokolenia będą Ją nazywały błogosławioną. 

149 Przez całe Jej życie, aż do ostatniej próby, gdy Jezus, Jej Syn, umierał na 

krzyżu, nie zachwiała się wiara Maryi. Maryja nie przestała wierzyć "w 

wypełnienie się" słowa Bożego. Dlatego Kościół czci w Maryi najczystsze 

wypełnienie wiary. 
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Przyjdź, o Panie, by zbawić nas (Iz 35, 4) 

W III niedzielę Adwentu myśl o bliskim już Bożym 

Narodzeniu góruje w liturgii. Boże Narodzenie, kiedy to 

obchodzi się wcielenie Syna Bożego, oznacza początek zbawienia. Czytania są 

zapowiedzią pociechy i umocnienia. „Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie 

bójcie się! Oto wasz Bóg... On sam przychodzi, by zbawić was». (Iz 35, 4). Słowa 

Izajasza stosują się do wszystkich ludzi, którzy pragną nawrócić się szczerze do 

Boga, choć czują się niezdolni uwolnić się od grzechu. Prorok zachęca ich do 

ufności w Zbawicielu, który przyjdzie, udzieli siły, podtrzyma słabych, uleczy rany 

grzechów i poprowadzi wszystkich do zbawienia. 

Przez przyjście Jezusa proroctwo spełniło się dosłownie; On sam użył go, aby 

potwierdzić swoje mesjańskie posłannictwo. Jan Chrzciciel z  więzienia, w którym 

zamknął go Herod, śledzi działalność Jezusa. Wie, że On jest Mesjaszem, lecz Jego 

zachowanie, może napawać go wątpliwością; również jego uczniowie potrzebują 

umocnienia, Jan posyła ich więc z zapytaniem do Pana: „Czy Ty jesteś tym, który 

ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” (Mt 11, 3). Za odpowiedź Jezus 

ukazuje cuda dokonane przez siebie: „Idźcie i oznajmijcie Janowi: Niewidomi 

wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, 

umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”. Wypełnienie słów Izajasza 

jest oczywiste. Lecz Jezus dodaje jeszcze: „A błogosławiony jest ten, kto we Mnie 

nie zwątpi”. Jezus wypełnia swe dzieło Zbawiciela w sposób prosty i pokorny. Nie 

przychodzi jako tryumfator, lecz łagodny i ubogi, przychodzi głosić Ewangelię 

ubogim, leczyć chorych i zbawiać grzeszników. Styl Jego mógł zgorszyć tych, 

którzy oczekiwali Mesjasza potężnego i chwalebnego. Dla tego, kto czuje się 

ubogim, chorym, potrzebującym zbawienia, jest wielką pociechą. Wobec dobroci 

i łagodności Zbawiciela nadzieja rozszerza serce. 

Oczekując Jezusa, praktykujmy przykazanie miłości, które nas czyni życzliwymi 

i miłosiernymi. Jak prorocy mieli wzrok stale zwrócony na obiecanego Zbawiciela, 

tak chrześcijanin powinien żyć z sercem nastawionym na przyjście Jezusa. Przyjście 

to ponawia się każdego dnia przez łaskę i Eucharystię. 

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

Poniedziałek 

16.12 

7:00 1. Śp. Maria Barańska – od chrześniaczki 

Doroty 

2. AID 

Wtorek 17.12 7:00 1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Szymon 

Środa 18.12 18:00 Śp. Dorota Kusz – od Koleżanek i kolegów 

ze Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

Czwartek 19.12 7:00 Za Parafian 

Piątek 20.12 7.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Rodzin Podkalickich i Podgórskich 

Sobota 21.12 7.00  

Niedziela 22.12 8:30 

 

12:30 

Śp. Dorota Kusz – od Bernadetty 

Wyszatyckiej 

Śp. Maria Barańska – od uczestników 

pogrzebu 

ORELEC 

Środa 18.12 16:45 AID 

Niedziela 22.12 7:00 

11:00 

Za Parafian 

Dziękczynna za zdrowie 

SOLINA 

Środa 18.12 16.45 Śp. Zofia Roniek – od Rodziny Ryczaj 

Niedziela 22.12 9:45 Śp. Józef i Anna Ulanowscy, Zofia i Edward 

Barć 

HUMOR  

Jedzie kobieta samochodem. Nagle usłyszała głośny hałas na zewnątrz, 

zatrzymała się, wychodzi z samochodu i patrzy wokół. Zobaczyła na 

ziemi jakąś część, dźwiga ją z trudem próbując dopasować ją gdzie się da. 

Nie mogąc znaleźć miejsca, z którego odpadła, zataszczyła część na tylne 

siedzenie i jedzie do mechanika. Po przeglądzie mechanik mówi: 

- Samochód w zupełnym porządku, ale ten właz kanalizacyjny trzeba 

zawieźć na miejsce... 

*** 

W wypracowaniu o czasie Adwentu dziesięcioletni uczeń napisał: 

"W tym okresie nasz proboszcz zawsze wychodzi do ołtarza fioletowy." 

*** 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Adwentu 15.12.2019 r. 

1. Msze św. w tym tygodniu (z wyjątkiem środy) tylko w Bóbrce o godz. 

7.00. 

2. Zapraszamy do uczestniczenia w roratach - dorosłych, dzieci i 

młodzież. 

3. W poniedziałek po Mszy św. rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka 

Jezus. 

4. W  piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele w Bóbrce od 

20.00 do 21.00. 

5. W sobotę o 10.00 zbiórka ministrantów. 

6. W niedzielę 22 grudnia, na godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie 

opłatkowe do domu parafialnego ministrantów i  dziewczynki chętne 

śpiewać w scholii  wraz z Rodzicami. 

7. W zakrystii są do nabycia świece i opłatki wigilijne. 

8. Spowiedź adwentowa będzie w naszej parafii 18 grudnia. 

9.                                                BÓBRKA 

➢ Spowiedź w środę od 17.30 do 18.30. Msza św. o godz. 18.00. 

 

ORELEC 

➢ Spowiedź w środę od 16.15 do 17.00. Msza św. o godz. 16.45. 

➢ Spowiedź w Uhercach w czwartek. 

 

SOLINA 

➢ Spowiedź w środę od 16.30 do 17.00. Msza św. o godz. 16.45. 

  

Wszystkim życzymy zaufania Bożemu miłosierdziu. 

 

 


