
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

CZŁOWIEK 

355 "Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył" 

(Rdz 1, 27). Człowiek zajmuje wyjątkowe miejsce w stworzeniu: został 

on stworzony "na obraz Boży" (I); w swojej własnej naturze jednoczy 

świat duchowy i świat materialny (II); jest stworzony jako "mężczyzna i 

kobieta" (III); Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią (IV). 

I. "Na obraz Boży" 

356 Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest 

"zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy"; jest on "jedynym na 

ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek 

jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość. 

Został stworzony w tym celu i to stanowi podstawową rację jego 

godności: 

357 Człowiek, ponieważ został stworzony na obraz Boży, posiada 

godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny poznawać 

siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz 

tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do 

przymierza ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, 

jakiej nikt inny nie może za niego dać. 

358 Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on został stworzony, aby 

służyć Bogu i kochać Go oraz by ofiarować Mu całe stworzenie:  

359 "Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy 

Słowa Wcielonego :Święty Paweł poucza nas, że dwóch ludzi dało początek 

rodzajowi ludzkiemu: Adam i Chrystus... Stał się - mówi - pierwszy człowiek, Adam, 

duszą żyjącą, a ostatni Adam - duchem ożywiającym. Pierwszy został stworzony przez 

ostatniego; od Niego też otrzymał duszę dającą życie... Drugi Adam umieścił swój obraz 

w pierwszym, gdy go stwarzał. Dlatego przyjął jego ciało i imię, aby nie zginęło to, co 

uczynił na swe podobieństwo. Jest zatem pierwszy Adam i ostatni Adam. Tamten 

pierwszy ma początek, Ten ostatni nie ma końca, a jest w rzeczywistości pierwszy, jak 

to sam stwierdza: "Ja jestem Pierwszy i Ostatni . 
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Ewangelia według św. Jana (J 14, 15-21)  

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie 

miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. 

Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był 

na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go 

nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w 

was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, 

a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja 

żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu 

moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje 

je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez 

Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie". 

„Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. 

Konkret miłości do Jezusa wyraża się następująco: 

- Nie wybieram sobie: tutaj -„tak”, tam jednak -„nie”. 

- Nie dopasowuję Bożego prawa do swojego widzimisię. 

- Przyjmuję właściwą postawę, aby się dostosować do tego, co ON, mój 

Bóg, pozostawił w przykazaniach. 

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”. 

Kiedy to jest możliwe? Jezus mówi: „Jeszcze chwila, a świat nie będzie 

już mnie oglądał”. Czy to już jest ta chwila? Czas, w którym żyjemy? 

Widzieć Jezusa w Jego obecności w Kościele w Sakramentach - „Ale wy 

mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie”. Gdy więc żyję 

sakramentalnie, staje się możliwe to, co niemożliwe, a więc życie Jego 

przykazaniami, życie Jego nauką. 

                                                                  o. Izaak Kusion OFM 
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Poniedziałek 

18.05 

18.00 1. Śp. Anna Ławrów – od Aliny Szałaj z 

rodziną 

2. Śp. Maria Pawela 

Wtorek 19.05 18.00 1. Śp. Ryszard 

2. Śp. Maria Pawela 

Środa 20.05 18.00 Śp. Maria Pawela 

Czwartek 21.05 18.00 1. Śp. Maria Pawela 

2. Śp. Anna Ławrów – od Członkiń Żywego 

Różańca 

Piątek 22.05 18.00 Śp. Maria Pawela 

Sobota 23.05 18.00 1. Śp. Maria Pawela 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od 

sąsiadów Zadorożnych 

Niedziela 24.05 8.30 

 

12.30 

1. Śp. Maria Pawela 

2. Śp. Michał i Roman 

Śp. Aleksander Zwierzchowski – od 

uczestników pogrzebu 

ORELEC 

Środa 20.05 19.00 Za Parafian 

Piątek 22.05 19.00 Dziękczynna za 55 lat małżeństwa Państwa 

Marii i Bronisława Wojtanowskich z prośbą 

o potrzebne łaski 

Niedziela 24.05 7.00 

11.00 

Śp. Antoni Iwanicki 

Śp. Stanisław Mamrowicz – od Przyjaciela 

SOLINA 

Wtorek  19.05 19.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Niedziela 24.05 9.45 O zdrowie dla Tadeusza Pawłowskiego – z 

okazji urodzin 

HUMOR 

Agroturystyka. Gospodarz: - Może wam grzybków przynieść? 

Gość: - Nie, dziękuję, ja grzyby tylko zbierać kocham! 

Gospodarz: - Jak sobie życzycie! Mogę i po podwórku rozrzucić. 

*** 

Dzwonek do drzwi. Otwiera pan domu i widzi śmierć w białej szacie z 

kosą na ramieniu. Mężczyzna zdenerwował się tak bardzo, że kolana się 

pod nim ugięły i zaczęły mu sie trząść ręce. Śmierć widząć to mówi: 

- Nie pękaj, przyszłam po kanarka. 
*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie –  VI Niedziela Wielkanocna   17.05.2020 r. 

1. W liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek 

św. Stanisława Papczyńskiego a w piątek św. Rity. 

2. W poniedziałek przypada 100-na rocznica urodzin św. Jana Pawła II. 

3. Od poniedziałku do środy przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje 

głodujące – zapraszamy do modlitwy w tych intencjach w kościele przez 

udział we Mszy św. i nabożeństwie majowym. 

4. W piątek zapraszamy do Bóbrki na godz. 20.00 na adorację 

Najświętszego Sakramentu z Różańcem w intencji ustania epidemii. 

5. W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego – Nowenna będzie połączona z nabożeństwem majowym w 

Bóbrce. 

6. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które są odprawiane w dni 

powszednie po Mszy św. a w niedziele  odmawiamy Litanię Loretańską 

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

7. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

8. Przypominamy że każdego dnia przed Mszą św. jest możliwość 

spowiedzi. 

9.                                              Orelec 

O wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza proszę rodziny panów: 

Stanisława Macha, Rafała Sajnóga, Janusza Sadowskiego i Bartosza 

Piszko. 
 

  Chrześcijanin jest wezwany do świętości. Świętość nie 

polega na samodoskonaleniu się, lecz na trwaniu blisko Boga, bo tylko 

wtedy mogę miłować Boga, siebie i drugiego człowieka. Zjednoczony z 

Bogiem jest ten, kto woła o Ducha Świętego, kto Go pragnie. 


