
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
OJCIEC 

Ojciec i Syn objawieni przez Ducha 

243 Przed swoją Paschą Jezus zapowiada zesłanie "Parakleta" 

(Rzecznika), Ducha Świętego. Duch, który działa począwszy od 

stworzenia, a niegdyś "mówił przez proroków", będzie teraz z uczniami i 

będzie w nich, aby ich nauczyć wszystkiego i prowadzić "do całej 

prawdy" (J 16, 13). W ten sposób Duch Święty jest objawiony jako 

odrębna Osoba Boska w relacji do Jezusa i do Ojca. 

244 Wieczny początek Ducha objawia się w Jego ziemskim posłaniu. 

Duch Święty zostaje posłany do Apostołów i do Kościoła, zarówno przez 

Ojca w imieniu Syna, jak i osobiście przez Syna po Jego powrocie do 

Ojca. Posłanie Osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa objawia w pełni 

tajemnicę Trójcy Świętej.  

245 Wiara apostolska dotycząca Ducha Świętego została wyznana przez 

drugi sobór powszechny w Konstantynopolu w 381 r.: "Wierzymy w 

Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca pochodzi". Kościół 

uznaje w ten sposób Ojca za "źródło i początek całej Boskości". Wieczny 

początek Ducha Świętego nie jest jednak bez związku z początkiem Syna: 

"Duch Święty, który jest Trzecią Osobą Trójcy, jest Bogiem, jednym i 

równym Ojcu i Synowi, z tej samej substancji i z tej samej natury... Nie 

mówi się, że jest tylko Duchem Ojca, ale Duchem Ojca i Syna" . Credo 

Nicejsko-Konstantynopolitańskie Kościoła wyznaje: "Z Ojcem i Synem 

wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę". 

246 Credo tradycji łacińskiej wyznaje, że Duch Święty "pochodzi od 

Ojca i Syna. Sobór Florencki w 1439 r. precyzuje: "Duch Święty... swoją 

istotę i swój samoistny byt ma równocześnie od Ojca i od Syna i wiecznie 

pochodzi od Ojca, jak i od Syna jako od jednego Początku i jednego 

Tchnienia... A ponieważ wszystko to, co jest Ojca, oprócz bycia Ojcem, 

Ojciec sam dał swemu jedynemu Synowi, rodząc Go, dlatego Syn ma 

także odwiecznie od Ojca to, że Duch Święty pochodzi od Niego w 

sposób wieczny jak od Ojca". 
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Komentarz do I czytania 

Z perspektywy czasu, kiedy patrzymy na dzieje 

świata, wydaje się, że Pan Bóg jest nieskończenie 

cierpliwy i wyrozumiały dla człowieka i jego poczynań. Cierpliwie znosi 

wszelkie akty nieposłuszeństwa. To, co wydarzyło się na pustyni, w 

Massa i Meriba, jest jednym z niezliczonych aktów miłosierdzia i 

potwierdzeniem nieustającej miłości Jahwe do swego ludu. Jak bardzo 

zdesperowani byli Izraelici i rozczarowani swoją sytuacją, skoro wobec 

niewygód, braku dostarczającej ilości jedzenia i picia, skłonni byli do 

powrotu do Egiptu, do niewoli, w której tkwili od pokoleń. Pomimo, że 

czuli obecność Boga, byli niezadowoleni i wydawali się zupełnie nie 

doceniać faktu, że są Jego wybrańcami. Jahwe, jak troskliwy ojciec, 

natychmiast zaspokaja ich potrzeby. Pragnie, by jego lud podążał 

posłusznie i wiernie za Nim. Wszystko, co Izraelici posiadali, 

zawdzięczali tylko Bogu. Zastanówmy się, jak my zachowujemy się w 

sytuacjach, kiedy życie nie jest w stanie sprostać naszym oczekiwaniom, 

kiedy mamy wrażenie, że jest ciągle pod górę. Czy nie ogarnia nas 

zniechęcenie i bezsilność wobec zdarzeń czy postaw innych ludzi, na 

które nie mamy wpływu? Jednak czy zawsze musi być tak, jak my 

postanowimy? A może warto czasem przyjąć życie takim, jakie jest i 

zrozumieć, że wyimaginowana stabilność i wygoda, do których tak 

dążymy, nie zawsze są dla nas dobre i pożyteczne, bo prowadzić mogą do 

skupienia całej naszej uwagi i sił na czymś mało istotnym, a w efekcie do 

zubożenia naszego życia duchowego i wyparcia ze świadomości faktu 

obecności Pana Boga w naszym życiu. 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 16.03 16.00 1. O uzdrowienie Agnieszki 

2. Śp. Jerzy, Anna, Stanisław i Dorota Kusz 

Wtorek 17.03 16.00 1. O uzdrowienie Agnieszki 

2. Śp. Monika Zulewska– 6 rocznica śmierci 

Środa 18.03 16.00 Śp. Józef Dereń – od uczestników pogrzebu 

Czwartek 19.03 16.00 1. Śp. Józef Kusz 

2. O uzdrowienie Agnieszki 

Piątek 20.03 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od OSP 

Bóbrka 

2. O uzdrowienie Agnieszki 

Sobota 21.03 16.00 1.Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Rodziny 

Czesława Ciocia 

2. O uzdrowienie Agnieszki 

Niedziela 22.03 8.30 

 

12.30 

1. Śp. Agata i Tomasz;  

2. Śp. Karolina i Zmarli z rodziny 

Śp. Emilia Kurek 

ORELEC 

Środa 18.03 17.30 O uzdrowienie Agnieszki 

Czwartek 19.03 17.30 1. Śp. Józef Węgrzyn 

2. Za Parafian 

Piątek 20.02 17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla Edwarda i Jadwigi 

Sobota 21.03 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Józefy 

Niedziela 22.03 7.00 

11.00 

O uzdrowienie Agnieszki 

Śp. Józef, Edward, Zygmunt 

SOLINA 

Czwartek 

19.03 

10.00 1. Śp. Anna i Józef Ulanowscy, Zofia i Edward 

Barć 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Piątek 20.03 17.30 Śp. Władysław Świder – od Rodziny Tkaczów z 

Piwnicznej 

Sobota 10.00 Śp. Stanisław Łukacijewski – (4 rocznica 

śmierci) od Żony i Dzieci 

Niedziela 22.03 9.45 Śp. Walenty Seń – od mieszkańców G. Osiedla 

Ogłoszenia Duszpasterskie III Niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020 r. 

1. W czwartek Uroczystość św. Józefa. Msze św. będą odprawione według 

następującego porządku: w Solinie o godz. 10.00, w Bóbrce o godz. 16.00 i 

w Orelcu Msza św. odpustowa o godz. 17.30 – kazanie powie ks. Tadeusz 

Nowek SAC.  

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. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce w Piątek od godz. 20.00 

do 21.00. Zapraszamy. 

4. Rekolekcje wielkopostne zgodnie z zarządzeniem księdza Arcybiskupa 

zostają odwołane. 

5. Każdego dnia pół godziny przed Mszą św. będzie możliwość spowiedzi. 

6. Nie ma spotkania dla ministrantów w sobotę. 

7. W zakrystii można nabyć Baranki wielkanocne i Paschaliki. Cena  - 5 zł i 

7 zł - to ofiara na Caritas. 

8                          Bóbrka, 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. 

• Serdeczne dziękuję  panom, którzy układali kostkę przy kościele w 

poniedziałek i we wtorek. 
 

 Otrzymaliśmy życie Boże w sakramencie chrztu, to źródło Bożego 

życia  jest zasypywane przez grzechy i obojętność, możemy też stawiać 

zapory  Bogu i nie dopuszczać Go w głąb naszego życia. Od tego czy 

podczas obecnego Wielkiego Postu  podejmę wysiłek powrotu do 

chrzcielnego źródła , może zależeć nie tylko moje zbawienie ale i los 

wielu innych osób. 


