
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
 

275 Wyznajemy ze sprawiedliwym Hiobem: "Wiem, że Ty wszystko możesz, co 

zamyślasz, potrafisz uczynić" (Hi 42, 2). 

276 Kościół wierny świadectwu Pisma świętego często kieruje swoją modlitwę do 

wszechmogącego Boga,  wierząc, że nie ma nic "niemożliwego dla Boga". 

277 Bóg okazuje swoją wszechmoc, odwracając nas od naszych grzechów i przez 

łaskę utwierdzając nas na nowo w swojej przyjaźni "Boże, Ty przez przebaczenie 

i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc..."   

278 Gdybyśmy nie wierzyli, że miłość Boża jest wszechmocna, jak moglibyśmy 

uwierzyć, że Ojciec mógł nas stworzyć, Syn odkupić, a Duch Święty uświęcić? 

315 Bóg, stwarzając świat i człowieka, dał pierwsze i powszechne świadectwo 

swojej wszechmocnej miłości i swojej mądrości, pierwszą zapowiedź swego 

"zamysłu życzliwości", którego zwieńczeniem jest nowe stworzenie w Chrystusie. 

316 Chociaż dzieło stworzenia jest w sposób szczególny przypisywane Ojcu, jest 

również prawdą wiary, że Ojciec, Syn i Duch Święty są jedyną i niepodzielną 

zasadą stworzenia. 

317 Bóg stworzył świat w sposób wolny, bezpośrednio, bez żadnej pomocy. 

319 Bóg stworzył świat, by ukazać swoją chwałę i udzielić jej.  Bóg stworzył 

stworzenia,  by uczestniczyły w Jego prawdzie, dobroci i pięknie. 

320 Bóg podtrzymuje  wszechświat  w istnieniu przez swoje Słowo, Syna, który 

"podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi" (Hbr 1, 3), i przez Ducha Stwórcę, 

który daje życie. 

321 Opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością 

prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. 

322 Chrystus zachęca nas do dziecięcego zawierzenia Opatrzności naszego Ojca 

niebieskiego , a św. Piotr Apostoł przypomina: "Wszystkie troski wasze 

przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was" (1 P 5, 7). 

323 Bóg pozwala ludziom współpracować w sposób wolny z Jego zamysłami. 

324 Dopuszczenie przez Boga zła fizycznego i zła moralnego jest tajemnicą. Bóg 

ją wyjaśnia przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, 

by zwyciężyć zło. Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby nie 

wyprowadzał z niego dobra drogami, które poznamy w pełni dopiero w życiu 

wiecznym. 
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Numer 191 

Ewangelia według św. Łukasza Łk 24, 13 – 35:W pierwszy dzień tygodnia dwaj 

uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów 

od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak 

rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich 

były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy 

prowadzicie z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. (…). A my spodziewaliśmy się, że 

On właśnie miał wyzwolić Izraela. (…). Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet 

przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że 

miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do 

grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli". Na to On 

rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co 

powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I 

zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich 

Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 

okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się 

ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z 

nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 

Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między 

sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 

wyjaśniał?" W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali 

zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście 

zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi".  

Pan Jezus idzie z uczniami, którzy jeszcze nie spotkali Go po 

zmartwychwstaniu. Są więc smutni i zawiedzeni. Po wylaniu swoich żalów 

słyszą z ust Pana Jezusa: o nierozumni! A potem padają słowa o tym, co w 

Pismach napisano o Mesjaszu. Ale to ich nie przemienia lecz dopiero przeżycie.  

Gdy Jezus siada z nimi, gdy łamie chleb, czyli daje im Komunię Świętą - wtedy 

staje się obecny w nich. Znika im z oczu, bo wchodzi w nich, spotykają Go w 

sobie. To doświadczenie przemieniło ich ze smutnych i zawiedzionych 

uciekinierów w zwiastunów i głosicieli Pana. Używają ważnego sformułowania - 

pałanie serca. Cokolwiek by to w praktyce oznaczało, to coś wewnętrznego w 

nas, pochodzącego bezpośrednio od Boga, coś, co przekonuje od środka, że On 

jest żywy i prawdziwy.  Siostra M. Tomasza  Potrzebowska CSC 

http://www.parafia-bobrka.pl/
http://mateusz.pl/czytania/2020/20200426.html#start
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O zdrowie dla Ryszarda 

Wtorek 28.04 18.00 Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Felicji 

Smolińskiej z Rodziną 

Środa 29.04 18.00 O zdrowie  dla Ryszarda 

Czwartek 30.04 18.00 O zdrowie  dla Ryszarda 

Piątek 1.05 18.00 Śp. Maria Pawela 

Sobota 2.05 8.30 

12.30 

Śp. Maria Pawela 

Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Barbary 

i Waldemara Kołtun 

Niedziela 3.05 8.30 

12.30 

Śp. Stefania Piergies 

Śp. Helena – 2 rocznica śmierci 

ORELEC 

Środa 29.04 19.00 Śp. Zdzisław – 6 rocznica śmierci 

Piątek 1.05 19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Teresy i Pawła w 20-

tą rocznicę ślubu 

Sobota 2.05 7.00 

11.00 

Za Ojczyznę 

Śp. Józef Mamrowicz – rocznica śmierci 

Niedziela 3.05 7.00 

11.00 

Śp. Maria Pawela 

Śp. Edmund Dobrowolski – 20 rocznica 

śmierci 

SOLINA 

Sobota 2.05 9.45 Za cierpiących w czyśćcu 

Niedziela 26.04 9.45 Sp. Władysław Świder – od uczestników 

pogrzebu 

Humor 

Katechetka opowiada o cudzie w Kanie Galilejskiej. Gdy skończyła, pyta dzieci: 

Co myśleli goście, biorący udział w tym weselu, widząc cud? 

Wstaje dziewczynka i mówi: Wszyscy myśleli, że gdy oni będą urządzać wesele, 

to koniecznie muszą zaprosić Pana Jezusa. 

*** 

Pewien kawaler chciał, aby komputer znalazł mu doskonałą partnerkę: 

Chcę dziewczynę drobną, piękną, uprawiającą sporty wodne i lubiącą 

przebywać w grupie. 

Komputer odpowiedział:  Niech się pan ożeni z pingwinem. 

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Wielkanocna 26.04.2020 r. 

Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Biblijny – czytajmy Pismo św. 

1. W środę święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. Tego dnia 

przypada dzień męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny 

światowej. 

2. W sobotę Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. według 

porządku niedzielnego. Jest to jednocześnie pierwsza sobota maja. 

3. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. W piątek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Nabożeństwa będą 

odprawiane w dni powszednie po Mszy św. a w niedziele będziemy odmawiać 

Litanię Loretańską po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30. 

5. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Od godz. 9.00 odwiedzimy 

chorych, którzy pragną przyjąć sakramenty święte w domach, dlatego 

prosimy najbliższych o zgłaszanie tych osób telefonicznie lub w zakrystii. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o 

godz. 17.30 i o godz.  18.00 Msza św., w Orelcu o godz. 19.00 spowiedź i o 

19.30 Msza św. 

6. W piątek nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00. 

7. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego w Bóbrce będzie 4 maja. Odbiór 

o  godz. 16.00. Sprzęt proszę dostarczyć w poniedziałek 4 maja. 

8. Za tydzień taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne. Dziękuję za 

każdą ofiarę złożoną w kościele, wpłaconą na konto  czy przekazaną  

bezpośrednio. 

ORELEC – Taca remontowa w kwietniu wyniosła 272 zł. 

Intencje różańcowe na maj 

1. Aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym 

znakiem dla Kościoła. 

2. O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

3. O łaskę deszczu. 

 Im głębsza będzie świadomość łączności z Bogiem, którą 

umacnia życie sakramentalne człowieka i szczera modlitwa, tym 

bardziej wyraziste będzie poczucie grzechu. Otwarcie na  Boga 

odsłania i rozjaśnia tajemnicę człowieka. Czyńmy wszystko, aby 

uwrażliwiać nasze sumienia i strzec ich przed wypaczeniem czy 

znieczuleniem.          (św. Jan Paweł II) 


