
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
WIERZĘ W BOGA OJCA 

198 Nasze wyznanie wiary zaczyna się od Boga, ponieważ Bóg jest "pierwszy i 

ostatni" (Iz 44, 6); jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Credo zaczyna się od 

Boga Ojca, ponieważ Ojciec jest pierwszą Osobą Boską Trójcy Świętej; nasz 

Symbol zaczyna się od wyznania stworzenia nieba i ziemi, ponieważ stworzenie 

jest początkiem i podstawą wszystkich dzieł Bożych. 

WIERZĘ W BOGA 

199 "Wierzę w Boga": to pierwsze stwierdzenie wyznania wiary jest także 

najbardziej podstawowe. Cały Symbol wiary mówi o Bogu, a jeśli mówi 

również o człowieku i o świecie, to czyni to w odniesieniu do Boga. Wszystkie 

artykuły Credo zależą od pierwszego. (…). "Wierni składają przede wszystkim 

wyznanie wiary w Boga". 

I. "Wierzę w jednego Boga" 

200 Tymi słowami zaczyna się Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański. Bóg 

jest Jedyny; jest tylko jeden Bóg. "Wiara chrześcijańska wyznaje, że jest jeden 

Bóg co do natury, substancji i istoty". 

201 Bóg objawił się Izraelowi, swemu narodowi wybranemu, jako Jedyny: 

"Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem jedynym. Będziesz miłował 

Pana, Boga twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich 

swych sił" (Pwt 6, 4-5). Przez proroków Bóg wzywa Izrael i wszystkie narody, 

by zwróciły się do Niego, Jedynego: "Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić, 

wszystkie krańce świata, bo Ja jestem Bogiem, i nikt inny!... Tak, przede Mną 

zegnie się wszelkie kolano, wszelki język na Mnie przysięgać będzie, mówiąc: 

<<Jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc>>" (Iz 45, 22-24) . 

202 Sam Jezus potwierdza, że Bóg jest "jedynym Panem" i że należy Go 

miłować "całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą 

swoją mocą" . Równocześnie Jezus daje do zrozumienia, że On sam jest 

"Panem". Wyznanie, że Jezus jest Panem, jest właściwością wiary 

chrześcijańskiej. Nie sprzeciwia się ono wierze w Boga Jedynego. Wiara w 

Ducha Świętego, "który jest Panem i Ożywicielem", nie wprowadza żadnego 

podziału w jedynym Bogu. 
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 Panie, Ty jesteś światłem i zbawieniem moim (Ps 27, 1) 

Św. Mateusz zawsze stara się porównywać wydarzenia 

z życia Jezusa z tym, co prorocy przepowiedzieli 

o Mesjaszu, więc rozpoczynając opowiadanie o Jego działalności apostolskiej, 

przytacza proroctwo Izajasza dotyczące „ziemi Zabulona i Neftalego”, gdzie 

Mistrz przebywał. „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie 

i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło”. Mateusz widział, jak 

to proroctwo spełniało się w jego oczach. Światłem, które oświeciło Galileję, 

a stamtąd rozlało się na cały świat, jest Chrystus. Mateusz poznał Go, poszedł za 

Nim a teraz chce przekazać całemu światu tę radosną nowinę. Jezus począł 

nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. 

Orędzie nagli; trzeba je szybko rozgłaszać, bo Królestwo, które Chrystus 

przyszedł założyć, jest przeznaczone dla wszystkich ludzi i już się zbliża. 

Potwierdza to przepowiadanie Jezusa ukierunkowane całkowicie na nawracanie 

i zbawianie. Potwierdzają je cuda, jakich dokonuje „lecząc wszelkie choroby 

i wszelkie słabości wśród ludu”, uzdrowienie bowiem ciała jest „znakiem” tego 

głębszego, jakiego pragnie dokonać w duszach. Stwierdza to również wybór 

i powołanie pierwszych uczniów, których Jezus chciał mieć jako 

współpracowników swej posługi zbawienia. Mateusz wymienia czterech: 

Szymona i Andrzeja, Jakuba i Jana. Dwaj z nich poznali już Mistrza, kiedy 

wskazał im Go Chrzciciel nad Jordanem, i natychmiast poszli za Nim. Teraz 

sam Jezus zaprasza ich, stojących nad jeziorem, by łowić ryby ze swoimi 

braćmi: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.  Bóg powołuje nie 

tylko raz w życiu lecz ponawia On swoje wezwania. Nie chodzi tylko o to by  

iść za Jezusem, lecz by stać się „rybakami ludzi”. Odpowiedź jest 

natychmiastowa.  W ten sposób przyjmuje się wezwania Boże, w jakikolwiek 

sposób byłyby objawione, czy jako wielkie apele, czy owe pokorne wołania, 

które ujawniają się w zwykłych okolicznościach codziennego życia, lub 

wewnętrzne natchnienia do większej wspaniałomyślności, oddania się i ofiary.                        

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

Poniedziałek 

27.01 

16.00 

 

1. Śp. Irena Mikuła 

2. Śp. Dorota Kusz – od pracowników Szkoły 

Podstawowej w Myczkowcach 

Wtorek 28.01 16.00 1. Śp. Irena Mikuła 

2. Śp. Maria Barańska – od uczestników 

pogrzebu 
Środa 29.01 16.00 Śp. Irena Mikuła 

Czwartek 30.01 16.00 1. Śp. Irena Mikuła 

2. Śp. Walenty Seń – od Edwarda i Zenony 

Piątek 31.01 16.00 Śp. Irena Mikuła 

Sobota 1.02 16.00 1. Śp. Dorota Kusz - od Rodzin Zajdlów i 

Rozmusów z Krosna 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Niedziela 2.02 8:30 

 

12:30 

Śp. Dorota Kusz – od Marii i Tadeusza 

Zulewskich 

Śp. Krystyna, Józef i Andrzej Migielicz 

ORELEC 

Środa 29.01 17.30 Śp. Franciszek i Andrzej Wąchała 

Piątek 31.01 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefanii 

Niedziela 2.02 7:00 

11:00 

Za cierpiących w czyśćcu 

Śp. Maria Nawrocka 

SOLINA 

Niedziela 2.02 9:45 Śp. Anna i Michał Kusz 

HUMOR  

Autentyczne wyjątki z opisów wypadków samochodowych 

sporządzonych przez kierowców w protokołach zgłoszeniowych PZU 

S.A.: 1. Źle osądziłem kobietę przechodzącą przez jezdnię. 

2. Kierowca, który przejechał człowieka: "Podszedłem do leżącego 

pieszego i stwierdziłem, że jest bardziej pijany ode mnie". 

3.. Poszkodowany przeze mnie obywatel jest teraz w szpitalu i nie chowa 

urazy. Powiedział, że mogę korzystać z jego samochodu i wziąć jego 

żonę aż do czasu, kiedy wyjdzie ze szpitala. 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela zwykła 26.01.2020 r. 

 

1. W Liturgii w tym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Tomasza z 

Akwinu, a w piątek wspomnienie św. Jana Bosko. 

2. We wtorek zapraszam na spotkanie formacyjne uczniów klasy 8 – 

początek to Msza św. o godz. 16.00 w kościele w Bóbrce. 

3. W piątek w Bóbrce od godz. 20.00 do godz. 21.00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

4. W sobotę o godz. 16.00 w Bóbrce Różaniec wynagradzający przed 

Najświętszym Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem 

tajemnicy Różańca. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

6. W niedzielę święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej 

Gromnicznej. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego Na każdej Mszy św. 

poświęcenie gromnic. Taca z tego dnia jest ofiarą dla zakonów 

klauzurowych. Dzieci klasy III mają po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie 

formacyjne. 

7.                                                 Bóbrka 

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

Pomocy. 

Orelec 

● Koło Gospodyń Wiejskich zaprasza wszystkich mieszkańców na 

Wieczór Kolęd, dzisiaj od godz. 16.00. W programie: występ dzieci i 

młodzieży oraz wspólne kolędowanie przy kawie, herbacie i ciastku. 
 

Życzymy odwagi w słuchaniu głosu Pana Jezusa i 

prowadzeniu .ludzi do Boga 

 

Intencje różańcowe na luty: 

2. O realną pomoc dla emigrantów. 

Za chorych, aby w Eucharystii znajdowali umocnienie i uzdrowienie 


