
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Dogmat Trójcy Świętej 

253 Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w 

trzech Osobach: "Trójcę współistotną". Osoby Boskie nie dzielą między siebie 

jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: "Ojciec jest tym samym, 

co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, 

to znaczy jednym Bogiem co do natury". "Każda z trzech Osób jest tą 

rzeczywistością, to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą". 

254 Osoby Boskie rzeczywiście różnią się między sobą. "Ojciec", "Syn", "Duch 

Święty" nie są tylko imionami oznaczającymi sposoby istnienia Boskiego Bytu, 

ponieważ te Osoby rzeczywiście różnią się między sobą: "Ojciec nie jest tym 

samym, kim jest Syn, Syn tym samym, kim Ojciec, ani Duch Święty tym 

samym, kim Ojciec czy Syn". Różnią się między sobą relacjami pochodzenia: 

"Ojciec jest Tym, który rodzi; Syn Tym, który jest rodzony; Duch Święty Tym, 

który pochodzi". 

255  Rzeczywiste rozróżnienie Osób Boskich - ponieważ nie dzieli jedności 

Bożej - polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku 

do innych: "W relacyjnych imionach Osób Boskich Ojciec jest odniesiony do 

Syna, Syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna; gdy mówimy o tych trzech 

Osobach, rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli 

substancję". Rzeczywiście, "wszystko jest (w Nich) jednym, gdzie nie zachodzi 

przeciwstawność relacji". Z powodu tej jedności Ojciec jest cały w Synu, cały w 

Duchu Świętym; Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym; Duch Święty 

jest cały w Ojcu, cały w Synu". 

256 Święty Grzegorz z Nazjanzu przekazuje katechumenom w Konstantynopolu 

następujące streszczenie wiary trynitarnej: Przede wszystkim strzeżcie tego cennego 

depozytu, dla którego żyję i walczę, z którym pragnę umrzeć, który pozwala mi znosić 

wszelkie cierpienia i gardzić wszystkimi przyjemnościami. Mam na myśli wyznanie 

wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam je wam. Przez to wyznanie 

za chwilę zanurzę was w wodzie i was z niej podniosę. Daję je wam po to, by 

towarzyszyło i patronowało wam przez całe życie. Daję wam jedno Bóstwo i Potęgę, 

Jednego istniejącego w Trzech i zawierającego Trzech na różny sposób. Bóstwo bez 

różnicy substancji czy natury, stopnia wyższego, który podnosi, ani stopnia niższego, 

który poniża... Nieskończona współnaturalność Trzech nieskończonych. Cały Bóg w 

każdym z osobna... Bóg Trójjedyny ujmowany jako całość... Nie zacząłem jeszcze 

myśleć o Jedności, a już Trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem jeszcze 

myśleć o Trójcy, a już obejmuje mnie Jedność... 
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Żydzi uważali choroby za kary będące skutkiem 

grzesznego postępowania, dlatego uczniowie pytają 

Jezusa: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – 

on czy jego rodzice?”. On jednak dementuje ten błędny pogląd, dodając, że na 

tym człowieku mają objawić się sprawy Boże. Tak też się dzieje, gdyż 

niewidomy doznaje uzdrowienia, mimo iż tego dnia był szabat i Żydzi nie 

pozwalali wykonywać żadnych prac, do których zaliczali też uczynki 

miłosierdzia. Jezus daje jednak do zrozumienia, że On sam przewyższa szabat, 

który Bóg ustanowił dla człowieka. Jego ziemska działalność miała na celu 

przywrócenie Bożego światła ludzkości pogrążonej w mroku grzechu i niewiary. 

Niewidomy posłusznie wykonuje polecenie Jezusa i odzyskuje wzrok. Wszyscy, 

którzy znali go jako niewidomego żebraka, nie potrafili pojąć tego wydarzenia. 

Zamiast cieszyć się z uzdrowionym, zaprowadzili go do faryzeuszy. Także oni 

nie potrafili przyznać, że dokonał się cud Boży. Zaczęli szukać przysłowiowej 

„dziury w całym”. Nie potrafili dojść do porozumienia, ponieważ nie było w 

nich wiary. Niektórzy z ludu również bali się jawnie przyznać do wiary w 

posłannictwo Jezusa, gdyż nie chcieli być wykluczeni z synagogi. Uzdrowiony 

odważnie zarzucił im brak wiary w Jezusa, mówiąc: „Gdyby ten człowiek nie 

był od Boga, nie mógłby nic uczynić”. Ich serca były jednak tak twarde, że nic i 

nikt nie był ich w stanie przekonać. Wyrzucili więc uzdrowionego człowieka 

wiedząc, że ma rację, ale będąc  zapatrzonymi w siebie, by mu ją przyznać. 

Zwykle warunkiem dokonania cudu przez Jezusa była wiara potrzebującego. 

Tym razem Jezus zmienia kolejność. Uzdrowiony człowiek  wyznał wiarę w 

Syna Człowieczego i oddał Mu pokłon. Bardzo ważne są tu słowa Jezusa: 

„Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, 

przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi” (J 9,39). Te słowa 

poruszają obecnych tam faryzeuszy, zorientowali się, iż powiedział je przeciw 

nim, próbują więc szukać usprawiedliwienia: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?” 

(J 9,40). Tym pytaniem ściągają na siebie zarzuty Jezusa o kłamstwo i uparte 

trwanie w niewierze.             Komentarz Bractwa Słowa Bożego 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

23.03 

16.00 1. O uzdrowienie Agnieszki 

2. Śp. Józef Kusz 

Wtorek 24.03 16.00 1. O uzdrowienie Agnieszki 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski- od 

uczestników pogrzebu 

Środa 25.03 16.00 1. O uzdrowienie Agnieszki 

2. O potrzebne łaski i zdrowie z okazji 63-tych 

urodzin Andrzeja – od syna Roberta z rodziną 

Czwartek 26.03 16.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Zofii z okazji 

70 urodzin 

2. O uzdrowienie Agnieszki 

Piątek 27.03 16.00 Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Danuty i 

Jacka Migielicz 

Sobota 28.03 16.00 1. Śp. Antoni, Maria, Stefania, Władysław, Jan 

Ryłów, Katarzyna i Antoni Kusz 

2. O uzdrowienie Agnieszki 

Niedziela 29.03 8.30 

 

12.30 

O Boże błogosławieństwo dla Filipa w 7 

urodziny i łaski dla całej Rodziny 

O Boże błogosławieństwo dla kierownictwa i 

pracowników „Delikatesów Centrum” w 

Bóbrce 

ORELEC 

Środa 25.03 17.30 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Piątek 27.02 17.30 O uzdrowienie Agnieszki 

Niedziela 29.03 7.00 

11.00 

Śp. Ryszard Nawrocki 

Śp. Antoni i Zofia Nawroccy – rocznica 

śmierci 

SOLINA 

Środa 25.03 17.30 Śp. Walenty Seń – od uczestników pogrzebu 

Piątek 27.03 17.30 Śp. Walenty Seń – od mieszkańców Górnego 

Osiedla 

Niedziela 29.03 9.45 1. Śp. Bolesław Derewońko 

2. O uzdrowienie Agnieszki 

Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela Wielkiego Postu 22.03.2020 r. 

1. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia. 

Msze św. będą odprawione według następującego porządku: w Bóbrce o 

godz. 16.00, w Solinie i w Orelcu o godz. 17.30.  

W czwartek wspomnienie św. Dobrego Łotra - patrona naszej diecezji. 

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. 

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce w piątek od godz. 

20.00 do 21.00. Modlimy się o ustanie pandemii. 

4. W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na letni (z 2.00 na 3.00). 

5. Msze św. w dni powszednie od 30 marca będą odprawiane według 

porządku letniego: w Bóbrce o godz. 18.00 a w Orelcu i Solinie o godz. 

19.00. 

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

zł i 7 zł - to ofiara na Caritas. 

7.                          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. 

● Serdecznie dziękuję  panom, którzy zamontowali ogrodzenie 

wokół butli z gazem. 

 

        Ponieważ duchowy wzrok mogą nam popsuć grzechy, dlatego 

Pan Bóg przypomina, że wciąż potrzebujemy otwierać oczy i serca, 

by w Bożym  świetle patrzeć na nasze życie. 

 


