
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

 

OJCIEC 

 

I. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego 

232 Chrześcijanie są chrzczeni "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" 

(Mt 28, 19). Najpierw odpowiadają "Wierzę" na trzykrotne pytanie, które 

wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego."Wiara 

wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej". 

233 Chrześcijanie są chrzczeni "w imię" - a nie "w imiona" - Ojca i Syna, 

i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, 

i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta. 

234 Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia 

chrześcijańskiego. (…) Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i 

istotnym nauczaniem w "hierarchii prawd wiary". "Cała historia 

zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które 

prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, 

pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu". 

236 Ojcowie Kościoła rozróżniają Teologię i Ekonomię, określając 

pierwszym pojęciem tajemnicę wewnętrznego życia Boga-Trójcy, a 

drugim wszystkie dzieła Boże, przez które On się objawia i udziela swego 

życia.  Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym; i na odwrót - 

tajemnica Jego wewnętrznego Bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego 

dzieł. Analogicznie jest również między osobami ludzkimi. Osoba 

ukazuje się w swoim działaniu, a im lepiej znamy osobę, tym lepiej 

rozumiemy jej działanie. 

237 Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z "ukrytych 

tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez 

Boga" . 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

(Ps 51)  Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni 

Grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest źle 

pojęta ufność w miłosierdzie Boże, prowadząca do 

zaniechania wysiłków w walce ze złem. O miłosierdzie Boże trzeba się 

modlić nieustannie. Miłosierdzie jest łaską, o którą trzeba prosić Boga 

przez całe życie, a nie odkładać na starość, kiedy wiele grzechów już nas 

nie pociąga. Lekceważenie potrzeby modlitwy jest większym grzechem 

niż grzech, który popełniamy z głupoty czy pożądania. Miłosierdziem 

Bóg obdarza pokornych, a nie zuchwale grzeszących, twierdzących, że 

piekła nie ma, gdyż Bóg przebaczy wszystkim. Wobec takich Bóg okaże 

swoją sprawiedliwość, która jest też przymiotem Boga, a o której tak 

chętnie zapominamy. Zadowolenie z siebie, pycha, zarozumiałość nie 

wołają o miłosierdzie, gdyż uważają, że wszystko zawdzięczają sobie. 

Jakże chętnie sukcesy przypisujemy sobie, zaś o upadki obwiniamy 

innych a nawet Boga. Sprawiedliwość Boża polega na przebaczeniu 

grzechu skruszonym grzesznikom. Nie wszystkim grzesznikom, tylko 

tym, którzy się swego grzechu wstydzą, proszą o przebaczenie 

popełnionych grzechów i o łaskę ich unikania, o czyste serce, co może 

uczynić tylko Bóg. Człowiekowi sprawiedliwemu grzech przeszkadza w 

normalnym funkcjonowaniu. Ma on dyskomfort psychiczny, dopóki nie 

zrzuci tego grzechu przed Bogiem. Wyznanie grzechu musi być czyste, 

musi wynikać z potrzeby duszy. Spowiedź i uzyskanie przebaczenia 

tworzą w duszy ludzkiej wewnętrzną radość. Tą radością trzeba się 

dzielić z innymi. Boga nie jest w stanie zastąpić żadna nauka etyki. 

Śladem psalmisty prośmy Boga, by otworzył nasze usta do głoszenia Jego 

chwały.             Komentarz: Bractwo Słowa Bożego 

BÓBRKA 

Poniedziałek 2.03 16.00 Śp. Otylia 
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Wtorek 3.03 16.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Środa 4.03 16.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Marii Tokarczyk 

Czwartek 5.03 16.00 1. Za cierpiących w czyśćcu 

2. Za Parafian 

Piątek 6.03 16.00 Śp. Dorota Kusz – od Witolda i Wiesławy 

Gorczyńskich 

Sobota 7.03 16.00 1. Śp.  Władysław Świder – od uczestników 

pogrzebu 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od OSP 

Bóbrka 

Niedziela 8.03 8.30 

 

12.30 

Śp. Władysław Kaliniewicz – 13 rocznica 

śmierci 

Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy 

ORELEC 

Środa 4.03 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Kazimiery z okazji imienin 

Piątek 6.02 17.30 Śp. Tadeusz Śnieżek 

Niedziela 8.03 7.00 

11.00 

Śp. Kazimiera, Stefan, Tadeusz Fedorowicz 

Śp. Helena i Józef 

SOLINA 

Piątek 6.03 17.30 Śp. Walenty Seń – od mieszkańców 

Górnego Osiedla 

Niedziela 8.03 9.45 Śp. Dorota Kusz – od pracowników 

Centrum Usług Wspólnych 

HUMOR  

 Wpada mąż do domu i włącza telewizor.  

- Zaraz się zaczyna mecz - mówi do żony.  

- Ale wynik podawali w radiu - odpowiada żona.  

- To nic, nie mów mi.  

- Ale ja znam wynik  

- Proszę cię, nie mów mi.  

- No dobrze - mówi żona - jak ci tak zależy to nie powiem, ale i tak nie 

zobaczysz ani jednej bramki... 
Ogłoszenia Duszpasterskie I Niedziela Wielkiego Postu 1.03.2020 r. 

1. W środę święto św. Kazimierza królewicza. 

2. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątki w Bóbrce o godz. 16.00, 

w Orelcu i Solinie o godz. 17.30; Gorzkie Żale w niedziele w Bóbrce po Mszy św. 

o godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o godz. 9.45, w Orelcu  z kazaniem pasyjnym 

w niedziele o godz. 15.00. Za udział w nabożeństwach można uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust można uzyskać także w piątki 

Wielkiego Postu za odmówienie po Komunii św. przed wizerunkiem 

Ukrzyżowanego modlitwy „O dobry   i najsłodszy Jezu”. 

3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca – o godz. 16.00 półgodzinna 

adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań, w czasie adoracji 

możliwość spowiedzi; I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych, 

spowiedź w Bóbrce o godz. 15.45 a w Orelcu o godz. 17.00. Akt oddania 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa zostanie odmówiony po Komunii św.; I sobota 

miesiąca – o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym 

Sakramentem a następnie Msza św. 

4. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

5. Spotkanie formacyjne dla rodziców i dzieci z klasy III będzie 8 marca po Mszy 

św. o godz. 8.30. 

6. Możemy przekazać 1% podatku na leczenie  Witka Fedorowicza. 

                                                         Bóbrka i Solina 

• Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 

Orelec 

• Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na stoliku z 

gazetkami. 
 

Uwaga nastąpiła zmiana numerów kont bankowych 

Numery kont bankowych Parafii w Bóbrce w PKO BP 

1. Bóbrka                          25  1020  2980  0000  2102  0116  3559 

2. Remontowe Orelec      03  1020  2980  0000  2102  0116  3567 

3. Remontowe Solina       32  1020  2980  0000  2802  0116  3575 

4. Dom SAC                     37  1020  2980  0000  2602  0116  3583. 

Stare konta będą jeszcze w najbliższym czasie aktualne! 

Intencje różańcowe na marzec: 

1. Aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w 

jedności.  

2. Aby Eucharystia była dla nas źródłem nawrócenia. 


