
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
Pierwszy grzech człowieka 

397 Człowiek - kuszony przez diabła - pozwolił, by zamarło w jego sercu 

zaufanie do Stwórcy i nadużywając swojej wolności, okazał 

nieposłuszeństwo przykazaniu Bożemu. Na tym polegał pierwszy grzech 

człowieka. W następstwie tego faktu każdy grzech będzie 

nieposłuszeństwem wobec Boga i brakiem zaufania do Jego dobroci. 

398 Popełniając ten grzech, człowiek wzgardził Bogiem; wybrał siebie 

samego przeciw Bogu, przeciw wymaganiom swego stanu jako 

stworzenia, a zarazem przeciw swemu dobru. Stworzony w stanie 

świętości, człowiek był przeznaczony do pełnego "przebóstwienia" przez 

Boga w chwale. Zwiedziony przez diabła, chciał "być jak Bóg", ale "bez 

Boga i ponad Bogiem, a nie według Boga” . 

399 Pismo święte pokazuje dramatyczne konsekwencje tego pierwszego 

nieposłuszeństwa. Adam i Ewa tracą natychmiast łaskę pierwotnej 

świętości. Boją się Boga, utworzyli sobie fałszywy Jego obraz, widząc w 

Nim Boga zazdrosnego o swoje przywileje. 

400 Ustalona dzięki pierwotnej sprawiedliwości harmonia, w której żyli, 

została zniszczona; zostało zerwane panowanie duchowych władz duszy 

nad ciałem; jedność mężczyzny i kobiety została poddana napięciom; ich 

relacje będą naznaczone pożądaniem i chęcią panowania. Została 

zerwana harmonia ze stworzeniem; stworzenie widzialne stało się wrogie 

i obce człowiekowi. Na koniec zrealizuje się wyraźnie zapowiedziana 

konsekwencja nieposłuszeństwa: człowiek "wróci do ziemi, z której 

został wzięty". Śmierć weszła w historię ludzkości. 

401 Po tym pierwszym grzechu prawdziwa "inwazja" grzechu zalewa 

świat: bratobójstwo popełnione przez Kaina na Ablu; powszechne 

zepsucie będące następstwem grzechu; w historii Izraela grzech często 

jawi się przede wszystkim jako niewierność Bogu przymierza i jako 

przekroczenie Prawa Mojżeszowego. Również po Odkupieniu przez 

Chrystusa grzech ujawnia się wśród chrześcijan na wiele sposobów. 

Pismo święte i Tradycja Kościoła nie przestają przypominać tej obecności 

i powszechności grzechu w historii człowieka: 
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 Z niedzielnej Ewangelii - Uroczystość Najświętszej Trójcy.  

"Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 

dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16) 

Też byś chciał wszystkich kochać... Jesteś przekonany, że walka ludzi niszczy. 

Że ludzie potrzebują miłości... Dlatego ty też byś chciał kochać wszystkich. Ale 

pod warunkiem, że... Że ciebie to nie zaboli. Że ty nie będziesz miał mniej. Że i 

oni będą cię kochać... Dopiero wtedy, gdy i oni będą cię kochać...  

"...Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał..." 

Właściwie to kochasz wszystkich. Tyle, że nie zawsze. Nie wtedy, gdy brat 

wpycha się na twoją część stołu. Nie wtedy, gdy dzień po "osiemnastce" matka 

też każe wrócić do domu przed 22:00. Nie wtedy, gdy krewni "pomagają" 

wydawać twoje pieniądze. Gdy ktoś ogranicza twoje prawa... 

I dopiero, gdy go stracisz... Dopiero gdy go zabraknie, chciałbyś zrezygnować 

ze wszystkich swoich praw. Nawet przyjąć wszystkie warunki, by móc go dalej 

kochać. Niestety, znów za późno... Za rzadko, za późno, za mało.. 

"...Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił..." 

A gdyby Bóg kochał pod warunkiem że... Gdyby Bóg kochał dopiero wtedy 

gdy... Gdyby kochał tylko tych którzy...? Powiedzmy, że do pierwszego 

grzechu...  Pamiętasz jeszcze, ile było później?... Nie miałby kogo kochać... 

Tymczasem Bóg kocha pomimo że...  Dlatego przy Nim nawet miłość, która 

przyszła za późno, jeszcze ma ogromną wartość. Jeśli czegoś potrafiła nauczyć. 

Jeśli potrafiła cię zmienić. Jeśli postawiłeś Boga ponad swą rozpacz. Ponad 

swoją dumę. Ponad swój ból... 

"...Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale 

po to, by świat został przez Niego zbawiony..."                              Teresa  

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


 BÓBRKA 

Poniedziałek 8.06 18.00 1. Śp. Maria Pawela – od Rodzin Curzydło i 

Czyszczoń 

2. Śp. Kazimiera Spychała 

Wtorek 9.06 18.00 1. Śp. Kazimiera Spychała 

2. Za Parafian 

Środa 10.06 18.00 1. Śp. Kazimiera Spychała 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Czwartek 11.06 8.30 

 

12.30 

1. Śp. Kazimiera Fedorowicz 

2. Śp. Kazimiera Spychała 

Za Parafian 

Piątek 12.06 18.00  Śp. Kazimiera Spychała 

Sobota 13.06 18.00 Za Parafian 

Niedziela 14.06 8.30 

12.30 

Śp. Zmarli z rodzin Ulan i Mielniczek 

O Boże błogosławieństwo  dla Rodziny 

Zofii i Tadeusza Barańskich 

ORELEC 

Środa 10.06 19.00 O Boże błogosławieństwo dla Anity, 

Stanisława i Michała 

Czwartek 11.06 11.00 Śp. Julia, Sykstus, Tadeusz Dobrowolscy 

Piątek 12.06 19.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Franciszka i Antoniego – z okazji urodzin 

Niedziela 14.06 7.00 

11.00 

Śp. Ludwik, Maria, Zygmunt, Edward Koza 

O Boże błogosławieństwo dla Maćka z 

okazji 8 urodzin 

SOLINA 

Niedziela 14.06 9.45 Śp. Kazimiera Spychała 

HUMOR 

Starszy pan na emeryturze miał problemy ze słuchem. W końcu trafił na 

lekarza, który bardzo mu pomógł. Miesiąc później facet wraca do lekarza 

na kontrolę. Lekarz mówi:  

- Pański słuch jest w znakomitej formie. Pańska rodzina musi być bardzo 

zadowolona, że znowu pan słyszy.  

Starszy pan na to:  

- Och, jeszcze im nie powiedziałem. Po prostu siedzę i słucham rozmów. 

Już trzy razy zmieniałem mój testament! 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Trójcy Świętej 7.06.2020 r. 

1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: w czwartek Uroczystość 

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w piątek wspomnienie 

błogosławionych męczenników Józefa Stanka SAC, Józefa Jankowskiego 

SAC i Towarzyszy, w sobotę wspomnienie św. Antoniego z Padwy. 

2. W uroczystość Bożego Ciała Msze św. będą odprawione: w Bóbrce o 8.30 

i 12.30  a następnie procesja eucharystyczna wokół kościoła, w Solinie o 

9.45, w Orelcu o 11.00 a następnie procesja eucharystyczna wokół kościoła. 

Dzisiaj już dziękuję za przygotowanie i pobożny udział w procesji 

dorosłych, młodzież i dzieci. 

3. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych – 

dyspensy udzielił ks. abp Adam Szal. 

4. W piątek zapraszamy na adorację do Bóbrki – wyjątkowo na godz. 20.30. 

5. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które są odprawiane w dni 

powszednie po Mszy św. a w niedziele  odmawiamy Litanię do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30. 

6. W czasie oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna w Bóbrce w dni 

powszednie po Mszy św. o godz. 18.00 a w niedzielę po Mszy św. o godz. 

12.30. W oktawie Bożego Ciała Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

będzie śpiewana w czasie procesji eucharystycznej wokół kościoła w 

Bóbrce. Starajmy się uczestniczyć w procesji w czasie oktawy – okazujemy 

w ten sposób Panu Bogu wdzięczność za Najświętszy Sakrament. 

7. Zmarł pan Grzegorz, który przez kilka lat był organistą w naszej parafii. 

Pogrzeb śp. Grzegorza Kowalca będzie 9.06 o godz. 15.00 w Ropience. 

 ZAPOWIEDZI 

 Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 

Krystian Nawrocki kawaler z naszej parafii i Magdalena Małgorzata Pamuła 

panna z parafii św. Józefa Sebastiana Pelczara ze Strzyżowa. ZAPOWIEDŹ 

II. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o 

zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 
  

 Słowo, Syn Boży, razem z Ojcem i Duchem Świętym jest istotowo 

obecny w głębi duszy (…). W tym skupieniu wewnętrznym wesel się i 

raduj się Nim, masz Go przecież tak blisko. Tam pragnij Go i tam Go 

adoruj”.                                                                          (św. Jan od Krzyża 


