
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
 

W skrócie 

 

261 Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia 

chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić 

poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. 

262 Wcielenie Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem i że Syn 

jest współistotny Ojcu, czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym jedynym 

Bogiem. 

263 Posłanie Ducha Świętego przez Ojca w imieniu Syna i przez Syna "od 

Ojca" (J 15, 26) objawia, że jest On z Ojcem i Synem tym samym jedynym 

Bogiem. "(Duch Święty) z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i 

chwałę". 

264 "Duch Święty pochodzi od Ojca jako pierwszego źródła, a - przez 

wieczny dar Ojca dla Syna - wspólnie od Ojca i Syna". 

265 Przez łaskę chrztu "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19) 

zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w 

mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej . 

266 "Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate, et 

Trinitatem in unitate veneremur, neque confundentes personas, neque 

substantiam separantes: alia est enim persona Patris, alia Filii, alia 

Spiritus Sancti; sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, 

aequalis gloria, coaeterna maiestas" –  

"Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a 

Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: 

inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno 

jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego". 

267 Osoby Boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w 

tym, co czynią. W jednym działaniu Bożym każda Osoba B 
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Bóg istnieje niezależnie od tego, czy ktoś w Niego wierzy, czy nie. On stworzył 

świat, On czuwa nad nim w swej opatrzności, On prowadzi do celu wszystko, 

cokolwiek istnieje. Można o Bogu dość dużo wiedzieć na podstawie słuchania 

lub czytania. Ale jak długo to nie jest mój Bóg, tak długo są to jedynie 

wiadomości, które nie różnią się niczym od  innych. To tak jak w słowniku, hasło 

„Bóg” jest zanotowane obok tysięcy innych haseł, ale z tego nic nie wynika. 

Wydarzeniem zmieniającym życie jest odkrycie tego, że to jest mój Bóg. 

Wówczas On jawi się jako wielka tajemnica, która otwiera dla mnie swe drzwi. 

Wchodzę i jestem w owym świecie, tysiące razy bardziej realnym niż ten, w 

którym się rodzę i umieram. Ten bowiem jest przemijający, a świat Boga jest 

wieczny i żywy. Takie spotkanie nazywamy nawróceniem. Ono bowiem jest 

początkiem nowej drogi życia. Na takie nawrócenie czekał Tomasz Apostoł. Gdy 

spotkał się ze zmartwychwstałym Jezusem, rzekł krótko: „Pan mój i Bóg mój”. 

Tu słowo „mój” jest najważniejsze. Na takie spotkanie czeka wielu. 

Przeżyła je św. Faustyna Kowalska. Ona odpowiedziała Jezusowi równie 

zwięźle: „Jezu, ufam Tobie”. To jest jej osobiste wyznanie. Ona chce, aby 

wszyscy potrafili tak powiedzieć do Jezusa. Miłosierdzie Boga najpełniej 

rozumieją właśnie ci, którzy doświadczają wtargnięcia Boga w ich życie. Ten, 

kto potrafi sercem powiedzieć: „Jezu, ufam Tobie”, jest ocalony. Jezus jest jego. 

Powtórzy on za Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój”. 

Taki akt wiary jest  wyznaniem miłości. Ten bowiem, kogo kocham, jest mój. 

Dziś Tomasz Apostoł wzywa do odpowiedzi na pytanie: Czy Bóg jest twój? 

http://www.parafia-bobrka.pl/


Szczęśliwi, którzy mówiąc o Bogu, używają słowa „mój”, bo oni wiedzą, o kim 

mówią. 
 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

20.04 

18.00 

 

1. Śp. Bronisław Stereńczak 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 21.04 18.00 1. Śp. Anastazja i Antoni Kusz 

2. Dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę 

nad Rodziną Kacperka, Danielka, Oli i ich 

Rodziców 

Środa 22.04 18.00 Śp. Eugenia Orłowska – rocznica śmierci 

Czwartek 23.04 18.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od 

uczestników pogrzebu 

2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i 

opiekę Matki Bożej dla Romana 

Piątek 24.04 18.00 Śp. Bronisław Stereńczak – od Eugeniusz 

Sobota 25.04 18.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od 

koleżanki Grażyny Lorenc 

2. Śp. Leokadia i Bolesław Zamojscy, 

Henryk Magdziarz 

Niedziela 26.04 8.30 

12.30 

Śp. Maria i Józef Bandrowscy 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o 

dary Ducha Świętego na czas egzaminów 

ORELEC 

Środa 22.04 19.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla Leona Dobrowolskiego z 

okazji imienin 

Piątek 24.04 19.00  

Niedziela 26.04 7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Leona Dobrowolskiego – od Mamy 

Śp. Adolf, Kazimiera i Józef Szczepka 

SOLINA 

Niedziela 26.04 9.45 Sp. Władysław Świder – od rodziny 

Bentkowskich z Olszanicy 

Humor 

Chwalił się czterolatek, że tatuś już nie musi śpiewać mu kołysanek. 

Chodzi do przedszkola i nauczył się wiele ładnych piosenek. Pewnego 

dnia powiedział, że od dziś on będzie śpiewał kołysanki tatusiowi. Tatuś 

się zgodził. 

Ogłoszenia Duszpasterskie –  II Niedziela Wielkanocna – 

Niedziela Miłosierdzia Bożego   19.04.2020 r. 

 

1. Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 w Bóbrce 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.  Zachęcam do częstego 

odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia – na terenie Polski za 

jej odmówienie w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego 

Sakramentu wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum 

spełniając zwykłe warunki można codziennie uzyskać odpust 

zupełny. Chorzy mogą ten odpust zyskać poza kościołem. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3. W czwartek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, 

patrona Polski. 

4. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu w intencji ustania epidemii, o zdrowie dla chorych, o 

potrzebne dary dla służby zdrowia i rządzących. 

5.                                                  Bóbrka 

✓ Na cele inwestycyjne zebrano w kwietniu 1440 zł. 

Solina 

✓ Na cele inwestycyjne zebrano w kwietniu 180 zł. 

6. Dziękuję za każdą ofiarę złożoną w kościele, wpłaconą na konto  

czy przekazaną nieraz bezpośrednio: „proszę księdza Mszę słuchamy 

w telewizji ale ofiarę chciałam złożyć bo potrzeby są”. 

 

 Pan Jezus obiecał prawdziwe życie dla wszystkich, którzy 

będą przy Nim trwali, dlatego trwajmy przy Nim, w pracy, a 

szczególnie teraz, gdy wielu spośród nas nie może, choć bardzo 

pragnie uczestniczyć we Mszy św. i przyjmować Eucharystię. 

 

 


