
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

SYMBOLE WIARY 

192 W ciągu wieków sformułowano wiele wyznań lub symboli wiary. Są 

to symbole różnych Kościołów apostolskich i starożytnych, symbol 

Quicumque, nazywany symbolem św. Atanazego, wyznania wiary 

niektórych synodów i soborów (Toledańskiego, Laterańskiego, 

Lyońskiego, Trydenckiego) lub niektórych papieży, jak Fides Damasi czy 

Wyznanie wiary Ludu Bożego Pawła VI (1968). 

193 Żaden z symboli powstałych w kolejnych etapach życia Kościoła nie 

może być traktowany jako przestarzały i zbędny. (…) Wśród wszystkich 

symboli wiary dwa zajmują szczególne miejsce w życiu Kościoła: 

194 Symbol Apostolski został nazwany w ten sposób, ponieważ słusznie 

jest uważany za wierne streszczenie wiary Apostołów. Jest to starożytny 

symbol chrzcielny Kościoła rzymskiego. Jego wielki autorytet wynika z 

faktu, że "jest on symbolem, którego strzeże Kościół rzymski, Kościół, 

gdzie miał siedzibę Piotr, pierwszy z Apostołów, i dokąd przyniósł 

wyrażenie wspólnej wiary. 

195 Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański czerpie wielki autorytet stąd, 

że jest owocem dwóch pierwszych soborów powszechnych (325 i 381r.). 

Także dzisiaj jest wspólny wszystkim wielkim Kościołom Wschodu i 

Zachodu. 

196 Nasz wykład wiary zostanie oparty na Symbolu Apostolskim, który w 

pewnym sensie stanowi "najstarszy katechizm rzymski". Wykład będzie 

jednak uzupełniony przez liczne odniesienia do Symbolu Nicejsko-

Konstantynopolitańskiego, często bardziej bezpośredniego i 

szczegółowego. 

197 Jak w dniu naszego chrztu, gdy całe nasze życie zostało powierzone 

"nakazom tej nauki" (Rz 6, 17), przyjmijmy Symbol naszej wiary, która 

daje życie. Odmawiać z wiarą Credo, to znaczy wchodzić w komunię z 

Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, a także z całym Kościołem, 

który przekazuje nam wiarę i w którym wierzymy. 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 O Boże, Ty, co uświęciłeś nas w Chrystusie 

Jezusie, udziel nam swojej łaski i pokoju (1 Kor 1, 2–3) 

Czytaniom dzisiejszej niedzieli charakter nadaje 

uroczystość Objawienia Pańskiego ukazująca boskość i misję Chrystusa. 

Świadectwu Ojca: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” 

(Mt 3, 17), odpowiada świadectwo Chrzciciela: „Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzechy świata” (J 1, 29). Jezus, przedstawiony przez Ojca jako Jego umiłowany 

Syn, teraz jest ukazany jako niewinny baranek, który będzie ofiarowany na 

przebłaganie za grzechy. Nie jest to więc Mesjasz polityczny, mający dać 

Izraelowi potęgę i chwalę ziemską, lecz „Sługa Pański” zapowiedziany przez 

Izajasza, który weźmie na siebie ludzkie nieprawości i spłaci je własną śmiercią. 

Przez swą ofiarę stanie się światłością i zbawieniem  całej ludzkości, w Nim też 

objawi się chwała Boga. „Tyś sługą moim, Izraelu… Ustanowię cię światłością 

dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi” (Iz 49, 3. 6). 

Proroctwo Izajasza, odczytane okiem chrześcijańskim, staje się całkiem jasne. 

Ten, którego Bóg przez usta Proroka nazwał imieniem „swego sługi”, to ten 

sam, którego teraz, w pełni czasów, Bóg ukazuje światu jako „swojego Syna”, 

przedmiot wszystkich Jego upodobań. Jednorodzony Ojca jest Bogiem jak 

Ojciec; przyjmując naturę ludzką nie umniejszył swego Bóstwa. Ukrył je 

jednak,  przybierając postać sługi i stając się barankiem przeznaczonym na 

ofiarę. Przez tę ofiarę doszedł do zmartwychwstania, odnalazł w pełni swoją 

chwałę jako Syn Boży i nabył władzę udzielania tej chwały wszystkim ludziom. 

Dokonał bowiem odkupienia ich od grzechu i przedstawił ich Ojcu jako synów. 

Wobec wielkości Chrystusa Jan  dostrzega swoją nędzę i wyznaje ją: 

„To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie” (J 1, 30). Oświecony 

głosi bezwzględne pierwszeństwo Chrystusa. Wobec Chrystusa apostoł  znaczy  

tyle i może działać tylko o tyle, o ile uzależnia się we wszystkim i z pokorą od 

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

Poniedziałek 20.01 16.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 21.01 16.00 Za cierpiących w czyśćcu 

Środa 22.01 16.00 Za Parafian 

Czwartek 23.01 16.00 Śp. Dorota Kusz – od pracowników Szkoły 

Podstawowej w Myczkowcach 

Piątek 24.01 16.00 Za Parafian 

Sobota 25.01 16.00 Śp. Dorota Kusz – od uczestników pogrzebu 

Niedziela 26.01 8:30 

12:30 

Śp. Maria Bandrowska 

Śp. Irena Mikuła 

ORELEC 

Środa 22.01 17.30 O Boże błogosławieństwo dla Rafała w 30 

urodziny 

Piątek 24.01 17.30 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry z 

Rodziną 

Niedziela 26.01 7:00 

 

11:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie w 

Rodzinie Orłowskich w  2019 r. 

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla 

Agnieszki w 20-te urodziny 

SOLINA 

Niedziela 26.01 9:45 Śp. Zofia Roniek – od uczestników pogrzebu 

HUMOR  

U lekarza: 

- No tak, o piciu, paleniu i kobietach może pan śmiało zapomnieć. 

- Panie doktorze, ale ja mężczyzną jestem!!! 

- Golenie może pan kontynuować. 

** 

Jasiu postanowił sie ożenić. Rozmawia więc na ten temat z księdzem. 

- A ładna ta Twoja narzeczona? - pyta ksiądz 

- Oj, piękna. Wszyscy mówią, że jak Matka Boska. 

- Na pewno? A masz zdjęcie? 

- A mam - odpowiada Jasio i pokazuje księdzu zdjęcie. 

Ksiądz spojrzawszy na zdjęcie woła: 

- O Matko Boska.. 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie II Niedziela zwykła 19.01.2020 r. 

 

1. W Liturgii w tym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Agnieszki, w 

piątek wspomnienie św. Franciszka Salezego a w sobotę święto 

Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 

2. W środę przypada uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Msze 

św. o 16.00 w Bóbrce i o 17.30 w Orelcu – zapraszamy do uczczenia 

przez udział w Eucharystii Założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego. 

3. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego. Zachęcamy do systematycznego 

czytania Pisma świętego. 

4. W czasie ferii nie ma zbiórek ministrantów. 

5. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Polańczyku zaprasza 

dzisiaj tj. 19-go stycznia dzieci na Bajkową Zabawę Choinkową, która 

odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Polańczyku w godz. 15.00-18.00. 

Wstęp wolny. 

6.                                                       Bóbrka 

● Prośba Kierownika Posterunku Policji w Polańczyku o 

prawidłowe oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi. 

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

Pomocy. 

Orelec 

● W czasie ferii zimowych świetlica w Orelcu jest otwarta dla dzieci 

i młodzieży w godz. od 15.00 do 17.00. 

● Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza wszystkich mieszkańców na 

Wieczór Kolęd, który odbędzie się 26-go stycznia od godz. 16.00. W 

programie: występ dzieci i młodzieży oraz wspólne kolędowanie przy 

kawie, herbacie i ciastku. 

 

  Życzymy Bożego błogosławieństwa w pracy, wypoczynku oraz 

bezpiecznych i radosnych ferii. 

 


