
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
 

NIEBO I ZIEMIA 

325 Symbol Apostolski stwierdza, że Bóg jest "Stwórcą nieba i ziemi", a 

Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański uzupełnia: "Wszystkich rzeczy 

widzialnych i niewidzialnych". 

326 Wyrażenie "niebo i ziemia" w Piśmie świętym oznacza to wszystko, 

co istnieje - całe stworzenie. Wskazuje również na więź, jaka wewnątrz 

stworzenia równocześnie jednoczy i rozdziela niebo i ziemię: "Ziemia" jest 

światem ludzi, "niebo" lub "niebiosa" mogą oznaczać firmament  ale także 

własne "miejsce" Boga: "Ojca naszego, który jest w niebie" a więc także 

"niebo", którym jest chwała eschatologiczna. Słowo "niebo" wskazuje w 

końcu "miejsce" stworzeń duchowych - aniołów - które otaczają Boga. 

327 Wyznanie wiary Soboru Laterańskiego IV stwierdza, że Bóg 

"równocześnie od początku czasu stworzył z nicości jeden i drugi rodzaj 

stworzeń, stworzenia duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat 

ziemski, a na końcu człowieka, który złożony z duszy i ciała łączy w sobie 

świat duchowy i materialny. 
 

Istnienie aniołów - prawda wiary 

328 Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo święte nazywa 

zazwyczaj aniołami, jest prawdą wiary.  
 

Kim są aniołowie? 

329 Święty Augustyn mówi na ich temat: "<<Anioł>> oznacza funkcję, 

nie naturę. Aniołowie są sługami i wysłannikami Boga. Ponieważ zawsze 

kontemplują "oblicze Ojca... który jest w niebie" (Mt 18, 10), są 

wykonawcami Jego rozkazów, "by słuchać głosu Jego słowa" (Ps 103, 20). 

330 Jako stworzenia czysto duchowe aniołowie posiadają rozum i wolę: są 

stworzeniami osobowymi i nieśmiertelnymi, przewyższają doskonałością 

wszystkie stworzenia widzialne.  
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Komentarz do I czytania (Dz 2, 14a. 36-41)         
Przemówienie Piotra, wygłoszone w dniu Pięćdziesiątnicy, było 
skierowane do słuchających go Żydów. Wielu z nich mogło być 
wcześniej uczestnikami tłumu wołającego „Ukrzyżuj Go”. Słowa 
prawdy o tym, że ukrzyżowany Jezus jest Mesjaszem sprawiły, że 
„przejęli się do głębi serca”. Słowa, które padały z ust Piotra, były 
słowami z mocą. Człowiek napełniony Duchem Świętym wypowiada 
bowiem słowa, które wydają owoc. Piotr, który dwa miesiące 
wcześniej trzykrotnie zaparł się Pana przed służącą, która rozpoznała 
w nim ucznia Jezusa, po otrzymaniu Ducha Świętego wyszedł przed 
wielotysięczny tłum i ogłosił, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Piotr, 
wzywając do nawrócenia, wiedział, o czym mówi. Sam go 
doświadczył i teraz sam był dowodem na to, że nawrócenie jest 
możliwe. Wystarczy przyjąć chrzest w imię Jezusa Chrystusa, którego 
skutkiem jest odpuszczenie wszystkich grzechów. Wszystkich bez 
wyjątku. Skutkiem chrztu jest również otrzymanie w darze, czyli bez 
żadnej zasługi, Ducha Świętego. Miejmy nieustannie świadomość 
tego obdarowania. Otwierajmy się na działanie Ducha Świętego. 
Prośba o Ducha Świętego jest wyrażeniem zgody na przyjęcie tego 
daru. Jesteśmy wolni, decyzja o przyjęciu daru należy do nas.  
Komentarz Bractwa Słowa Bożego 

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


BÓBRKA 
Poniedziałek 4.05 18.00 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2.  Śp. Maria Pawela 

Wtorek 5.05 18.00 Śp. Ryszard 

Środa 6.05 18.00 Śp. Maria Pawela 

Czwartek 7.05 18.00 1. Śp. Maria Pawela 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od 

Rodziny Iwaniczko 

Piątek 8.05 18.00 Śp. Maria Pawela 

Sobota 9.05 18.00 

 

1. Śp. Maria Pawela 

2. Śp. Ryszard 

Niedziela 10.05 8.30 

12.30 

Śp. Roman Świdnicki 

O Boże błogosławieństwo dla Dzieci z klasy 

III – od Rodziców 

ORELEC 

Środa 6.05 19.00 Śp. Helena, Wincenty i Edward Skocelas 

Piątek 8.05 19.00 O zdrowie dla Katarzyny Dobrowolskiej i 

córki Heleny 

Niedziela 10.05 7.00 

11.00 

Śp. Stanisław Zaniewicz – z okazji imienin 

Śp. Władysław Dobrowolski  

SOLINA 

Wtorek 5.05 9.45 Śp. Maria Pawela 

Niedziela 10.05 9.45 Śp. Maria Pawela  

Humor 

Baca pyta lekarza w szpitalu: 

- Reforme słuzby zdrowio wymyśleli ucyni cy politycy? 

- No przecież politycy - odpowiada zdziwiony lekarz. 

 Baca na to: 

- No jo tak zem myśloł. Bo kieby uceni, to by najsompierw na scurach 

wypróbowali.  

*** 

Miłość bliźniego:  Kocham bliźnich jak braci - 

                               Gdy szczodrzy i bogaci. 

 

 

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Wielkanocna   3.05.2020 r. 

1. W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie św. Floriana, we 

wtorek święto - rocznica poświęcenia bazyliki archikatedralnej, w środę świętych 

apostołów Filipa i Jakuba, w piątek uroczystość św. Stanisława, głównego 

patrona Polski. 

2. Wczoraj 2 maja w katedrze przemyskiej odbyły się święcenia biskupie ks. 

Krzysztofa Chudzio. Nowy biskup pomocniczy jako zawołanie biskupie przyjął 

słowa: Bogu wiernemu i miłosiernemu. 

3. Dzisiaj jest Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o 

powołania do służby w Kościele. 

4. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

5. W czwartek ofiarujemy udział w nabożeństwie majowym w intencji powołań. 

Nie będzie adoracji o 17.30. 

6. W piątek z racji uroczystości św. Stanisława nie obowiązuje wstrzemięźliwość 

od pokarmów mięsnych. 

7. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą różańcową w 

intencji ustania epidemii o godz. 20.00. 

8. Nabożeństwa majowe są 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. 

9. Przypominamy że każdego dnia przed Mszą św. jest możliwość spowiedzi. 

10. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego w Bóbrce będzie 4 maja. Odbiór o 

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

11. Dzisiejsza taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne. Dziękuję za każdą 

ofiarę złożoną w kościele, wpłaconą na konto czy przekazaną  bezpośrednio. 

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. 
 

 Świat dzisiejszy woła o kapłanów świętych. Tylko kapłan święty 

może stać się przejrzystym świadkiem Chrystusa i jego Ewangelii. 

Tylko w ten sposób może stawać się dla ludzi przewodnikiem i 

nauczycielem na drodze do świętości, a ludzie na takiego przewodnika 

czekają.          św. Jan Paweł II 


