
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

SYMBOLE WIARY 

186 Od początku Kościół apostolski wyrażał i przekazywał swoją wiarę 

w krótkich i normatywnych dla wszystkich formułach. Ale już dość 

wcześnie Kościół chciał także zebrać to, co istotne dla jego wiary, w 

organicznych i uporządkowanych streszczeniach, przeznaczonych przede 

wszystkim dla kandydatów do chrztu: 

Ta synteza wiary nie została ułożona według ludzkich opinii, ale z całego 

Pisma świętego wybrano to, co najważniejsze, aby podać w całości jedną 

naukę wiary. Jak ziarno gorczycy zawiera w maleńkim nasionku wiele 

gałęzi, tak samo streszczenie wiary zamyka w kilku słowach całe 

poznanie prawdziwej pobożności zawartej w Starym i Nowym 

Testamencie. 

187 Takie syntezy wiary nazywamy "wyznaniami wiary", ponieważ 

streszczają wiarę wyznawaną przez chrześcijanina. Nazywamy je również 

Credo, ponieważ zazwyczaj zaczynają się od słów: "Wierzę". Nazywa się 

je także "symbolami wiary". 

188 Greckie słowo symbolon oznaczało połowę przełamanego 

przedmiotu (na przykład pieczęci), którą przedstawiano jako znak 

rozpoznawczy. Przełamane części składano ze sobą, by sprawdzić 

tożsamość tego, kto przyniósł drugą połowę. Symbol wiary jest więc 

znakiem rozpoznawczym oraz znakiem jedności między wierzącymi. 

Symbolon oznacza także zbiór, kolekcję lub streszczenie. Symbol wiary 

jest zbiorem podstawowych prawd wiary, dlatego służy jako pierwszy i 

podstawowy punkt odniesienia dla katechezy. 

189 Pierwsze "wyznanie wiary" składa się przy chrzcie. "Symbol wiary" 

jest najpierw symbolem chrzcielnym. Ponieważ chrzest jest udzielany "w 

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19), prawdy wiary 

wyznawane podczas chrztu są ułożone według ich odniesienia do trzech 

Osób Trójcy Świętej. 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  „Przyznajcie Panu, synowie Boży, przyznajcie 

Panu chwalę Jego imienia” (Ps 29, 1–2) 

Św. Piotr, świadek chrztu Jezusa, w swoim przemówieniu 

do Korneliusza ukazał to zdarzenie jako początek apostolskiego życia Pana. 

„Wiecie, co się działo... po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa 

z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą... przeszedł On 

dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła” (Dz 10, 

37–38). Słowa Piotra są echem słów Izajasza i Ewangelii. 

Teksty ukazują Jezusa jako napełnionego, „namaszczonego” Duchem Świętym.  

Duch Święty prowadził Go całkowicie  w wypełnianiu Jego posłannictwa. 

Podobnie dzieje się z chrześcijaninem: przez chrzest rodzimy się do życia 

w Chrystusie, a przez udział Ducha Świętego zostajemy usprawiedliwieni, 

odnowieni i ukształtowani na dziecko Boże. A kiedy mamy  podjąć świadomie i 

z odpowiedzialnością obowiązki życia chrześcijańskiego, Duch Święty bierze 

udział ponownie udzielając łaski przez sakrament bierzmowania, by utwierdzić 

go w wierze i uczynić mężnym świadkiem Chrystusa. Całe życie chrześcijanina 

rozwija się pod wpływem Ducha Świętego. 

Ewangelista Mateusz opowiadając o chrzcie Jezusa zaznacza, że Chrzciciel nie 

chciał się podjąć tej czynności: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty 

przychodzisz do mnie?” (Mt 3, 14). Oczywiście, że Pan nie potrzebował chrztu. 

Jednak poszedł do Jordanu, dostosowując się do wszystkich, którzy szli prosić 

o chrzest pokuty, i nalegał na Jana mówiąc: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam 

wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. „Sprawiedliwość” to spełnienie woli 

Ojca; i Ojciec w odpowiedzi na ten gest pokory, stawiający Jezusa na równi 

z grzesznikami, objawia Jego godność Mesjasza i Duch Święty widzialnie 

zstępuje na Niego. 

Dla chrześcijanina nieodzownym warunkiem tego, aby łaska chrztu w nim 

owocowała i aby dał się prowadzić Duchowi Świętemu, jest pokora skłaniająca 

go do szukania we wszystkim woli Bożej, z pominięciem wszelkiej korzyści 

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

Poniedziałek 

13.01 

16.00 

 

AID 

Wtorek 14.01 7.00 Za Parafian 

Środa 15.01 16.00 Śp. Irena Mikuła 

Czwartek 16.01 16.00  Śp. Irena Mikuła 

Piątek 17.01 16.00 Śp. Irena Mikuła 

Sobota 18.01 16.00 Śp. Irena Mikuła 

Niedziela 19.01 8:30 

12:30 

Śp. Walenty Seń – od uczestników pogrzebu 

Śp. Dorota Kusz – od koleżanek i kolegów z 

ZNP 

ORELEC 

Środa 15.01 17.30 AID 

Piątek 17.01 17.30 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Niedziela 19.01 7:00 

11:00 

Za cierpiących w czyśćcu 

Śp. Ludwika Sadowska 

SOLINA 

Niedziela 19.01 9:45 Śp. Irena Mikuła 

HUMOR  
Co będziemy robili w Niebie? Odpowiedzi: 

6:10 Pobudka 

6:30 Modlitwa 

7:00 Śniadanie 

7:30 Odprawa 

8:00 Sprzątanie nieba 

9:15 Modlitwa 

10:00 Ćwiczenia chórów anielskich 

10:30 Prace biurowe 

11:00 Próba naprawy sytuacji w świecie Q8 

12:00 Anioł Pański 

12:15 Narada produkcyjna (za mało Aniołów w stasunku do potrzeb) 

13:00 Obiad 

13:30 Konferencja (czy w niebie może być lepiej - jak i dlaczego?) 

14:00 Drzemka 

14:30 Prace nad stworzeniem świata Y 19 

17:00 Wizyta delegacji Aniołów z G12, omówienie problemów 

18:00 Msza Św. i nieszpory. 

19:00 Kolacja 

20:00 Czas wolny 

21:00 Apel Jasnogórski 

22:00 Projekcja dla wytrwałych (Matka Joanna od Aniołów i Quo vadis,  

23:00-4:00 Pora spać w zależności od potrzeb 

6:10 Pobudka 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Chrztu Pańskiego 12.01.2020 r. 
 

1. Dzisiaj święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia 

Pańskiego. Kolędy śpiewamy do 2 lutego. 

2. We wtorek Msza św. w Bóbrce będzie odprawiona o godz. 7.00. 

3. W piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00. 

4. W czasie ferii nie ma zbiórek ministrantów. 

5. W sobotę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

6. Dzisiaj w domu parafialnym o godz. 16.00 spotkanie dla Rodziców 

dzieci wyjeżdżających do Rabki. 

7. Wczoraj została zakończona wizyta duszpasterska. Dziękujemy 

Rodzinom naszej parafii za przyjęcie duszpasterzy i ministrantów do 

swoich domów, za wspólną modlitwę, złożone ofiary, rozmowy w 

klimacie życzliwości i troski o Kościół i parafię. Podsumowanie kolędy i 

roku duszpasterskiego będzie przedstawione 16-go lutego. Jeżeli Rodzina 

nie mogła przyjąć księdza w wyznaczonym terminie a pragnęła by się 

spotkać w domu rodzinnym – proszę o osobisty kontakt. 

8.                                                    Bóbrka 

● W środę o godz. 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

Orelec 

● Podczas ferii zimowych świetlica w Orelcu będzie otwarta dla 

dzieci i młodzieży w godz. od 15.00 do 17.00.  

Solina 

 

  Życzymy wszystkim, byśmy świętowali datę swojego chrztu – 

okazując w ten sposób wdzięczność Panu Bogu. 

 


