
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Bóg, "Ten, Który Jest", jest Prawdą i Miłością 

214 Bóg, "Ten, Który Jest", objawił się Izraelowi jako Ten, który jest 

"bogaty w łaskę i wierność" (Wj 34, 6). Te dwa pojęcia wyrażają w 

sposób zwarty bogactwo imienia Bożego. We wszystkich swych dziełach 

Bóg pokazuje swoją życzliwość, dobroć, łaskę, miłość, ale także swoją 

wiarygodność, stałość, wierność, prawdę. "Będę dziękował Twemu 

imieniu za łaskę Twoją i wierność" (Ps 138, 2) . Bóg jest Prawdą, 

ponieważ "jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności" (1 J 1, 5); 

On jest "miłością", jak uczy św. Jan Apostoł (1 J 4, 8). 

 

Bóg jest Prawdą 

215 "Podstawą Twego słowa jest prawda, i wieczny jest każdy Twój 

sprawiedliwy wyrok" (Ps 119,160). "O Panie mój, Boże, Tyś Bogiem, 

Twoje słowa są prawdą" (2 Sm 7, 28); dlatego zawsze spełniają się Boże 

obietnice. Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa nie mogą mylić. Właśnie 

dlatego we wszystkim z pełnym zaufaniem można powierzyć się 

prawdzie i wierności Jego słowa. Początkiem grzechu i upadku człowieka 

było kłamstwo kusiciela, który doprowadził do zwątpienia w słowo Boga, 

w Jego życzliwość i wierność. 

216 Prawda Boga jest Jego mądrością, która kieruje całym porządkiem 

stworzenia i rządzenia światem . Tylko Bóg, który stworzył niebo i 

ziemię, może sam dać prawdziwe poznanie każdej rzeczy stworzonej w 

jej relacji do Niego. 

217 Bóg jest prawdziwy także wtedy, gdy się objawia: nauka, która 

pochodzi od Boga, jest nauką prawdy . Pośle On swojego Syna, "aby dać 

świadectwo prawdzie" (J 18, 37). "Wiemy... że Syn Boży przyszedł i 

obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy poznawali Prawdziwego" (1 J 5, 

20). 
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 Błogosławieni, którzy postępują według Prawa 

Pana (Ps 119, 1). 
Miłość i wierność prawu stanowią sprawiedliwość i świętość ludu 

Izraela. Prawo to jednak nie było jeszcze doskonałe i ludzie pojmowali je zbyt 

materialnie. Kiedy przyszedł Jezus, powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem 

znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (Mt 5, 17). 

Nauczał, że nie wystarczy zewnętrzna wierność prawu; potrzeba głębszej 

wierności, zobowiązującej umysł i serce. „Słyszeliście, że powiedziano 

przodkom... a Ja wam powiadam...”; te słowa, które św. Mateusz powtarza aż 

sześć razy, zapowiadają ważne uzupełnienia, jakie Jezus wniósł do Prawa. Nie 

wystarcza, na przykład, nie zabijać; trzeba wystrzegać się również zwykłych 

słów wyrażających niechęć, pogardę, brak miłości względem bliźniego. Kto 

chowa gniew lub żal względem brata, to tak, jakby go zabijał w swoim sercu; 

ten bowiem umarł dla jego miłości, pozbawiony został jego życzliwości 

i zainteresowania. Nie wystarcza wstrzymać się od zewnętrznych czynów 

przeciw prawu, należy pozbyć się także myśli i złych pragnień, kto bowiem 

zgadza się na nie, już zgrzeszył „w sercu swoim”: zabił brata lub popełnił 

cudzołóstwo, zależnie od przypadku. Wypełnienie z doskonałością dawnego 

prawa polega właśnie na subtelnym zwracaniu uwagi na czystość wewnętrzną 

duszy i na sprawiedliwość, nie tylko na zewnętrzne postępowanie, które 

wszyscy zauważają. Polega na głębokim usposobieniu umysłu i serca, znanym 

Bogu samemu. Również w Starym Testamencie  prorocy mówili w tym 

znaczeniu, lecz dopiero Jezus miał udoskonalić prawo. Aby móc je zrozumieć 

i tak właśnie żyć nim, chrześcijanin powinien przejąć się mądrością Ewangelii, 

która nie jest mądrością tego świata, lecz „tajemnicą mądrości Bożej” (1 Kor 2, 

7): tajemnicą krzyża Chrystusowego.   

 O. Gabriel od św. Marii Magdaleny OCD 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

17.02 

16.00  O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 18.02 16.00 Śp. Maria i Stanisław Kusz 

Środa 19.02 16.00 Śp. Dorota Kusz – od Barbary i Mariusza 

Migieliczów 

Czwartek 20.02 16.00 Za cierpiących w czyśćcu 

Piątek 21.02 16.00 Za cierpiących w czyśćcu 

Sobota 22.02 16.00 Śp. Józef Dereń – od Marka Kusz z Rodziną 

Niedziela 23.02 8.30 

12.30 

Śp. Maria, Ryszard i Krzysztof Piergies 

Śp. Dorota Kusz – od Józefy Migielicz 

ORELEC 

Środa 19.02 17.30 Śp. Stanisława Skotnicka 

Piątek 21.02 17.30 Za Parafian 

Niedziela 23.02 7.00 

11.00 

Za Parafian 

Śp. Maria, Anastazja, Michał 

SOLINA 

Niedziela 23.02 9.45 Śp. Zofia Roniek – od uczestników 

pogrzebu 

HUMOR  

Katechetka pyta dzieci: 

- Dlaczego w kościele należy być cicho? 

- Bo ludzie tam śpią. 

*** 

Co by sie stało, gdyby mężczyźni tak naprawdę rządzili światem? 

1. Święto Kobiet 8 marca zostałoby przeniesione na 29 lutego.  

2. Krawata można by nie wiązać.  

3. Wszystkie kobiety miałyby to samo imię - dla uproszczenia.  

4. Wszystkie kobiety miałyby alergię na złoto, futra i drogie kamienie.  

5. Kobiety miałyby wreszcie to, o czym tak marzą - pracowałyby na wszystkich 

stanowiskach. A mężczyźni byliby na zasiłkach, ale za to wysokich... 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie VI Niedziela zwykła 16.02.2020 r. 

 

1. W Liturgii w sobotę przypada święto Katedry Świętego Piotra 

Apostoła. 

2. W poniedziałek na Mszę św. o godz. 16.00 a następnie spotkanie 

formacyjne zapraszam kandydatów do bierzmowania z klasy 8. 

3. W piątek w Bóbrce adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 

20.00 do godz. 21.00. Zapraszamy i zachęcamy do osobistej 

modlitwy. 

4. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

5. Możemy przekazać 1% podatku na leczenie  naszego parafianina 

Witka Fedorowicza. Dane: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci 

Specjalnej Troski w Lesku z/s w Huzelach - KRS 0000036376. W 

rubryce: „INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, CEL  

SZCZEGÓŁOWY 1%” wpisać: 1% na leczenie i rehabilitację 

WITOLDA FEDOROWICZA. 

6.                                                              Bóbrka 

● W środę o godz. 16.00 Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

 

 Boże prawo nie jest listą Bożych żądań ale Dobrą 

Nowiną. Pan   Bóg   pragnie   dla   nas   nowego  serca,  

przemiany  postaw i życiowych celów, a najważniejsze jest 

przyjęcie do serca i uwierzenie w prawdę o nieskończonej 

miłości Pana Boga do nas.   

 


