
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

"Nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci" 

410 Po swoim upadku człowiek nie został opuszczony przez Boga. 

Przeciwnie, Bóg wzywa go i zapowiada mu tajemnicze zwycięstwo nad 

złem oraz podniesienie go z upadku . Fragment Księgi Rodzaju, który 

mówi na ten temat, został nazwany "Protoewangelią", będąc pierwszą 

zapowiedzią Mesjasza Odkupiciela, walki między wężem i Niewiastą 

oraz ostatecznego zwycięstwa jej potomka.  

411 Tradycja chrześcijańska widzi w tym fragmencie zapowiedź 

"nowego Adama" , który "stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to 

śmierci krzyżowej" (Flp 2, 8), naprawia przeobficie nieposłuszeństwo 

Adama. Wielu Ojców i Doktorów Kościoła widzi ponadto w Niewieście 

zapowiedzianej przez "Protoewangelię" Matkę Chrystusa, Maryję, jako 

"nową Ewę". Ona była Tą, która pierwsza i w jedyny sposób skorzystała 

ze zwycięstwa odniesionego przez Chrystusa nad grzechem: Ona została 

zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, a w czasie 

całego swojego życia ziemskiego, dzięki specjalnej łasce Bożej, nie 

popełniła żadnego grzechu . 

412 Dlaczego jednak Bóg nie powstrzymał pierwszego człowieka od 

grzechu? Św. Leon Wielki odpowiada: "Niewypowiedziana łaska 

Chrystusa dała nam większe dobra niż te, których nas pozbawiła zawiść 

demona" . Św. Tomasz z Akwinu mówi: "Nic nie sprzeciwia się temu, 

żeby natura ludzka po grzechu została przeznaczona do jeszcze wyższego 

celu. Bóg bowiem dopuszcza zło, aby wyprowadzić z niego jeszcze 

większe dobro. Stąd słowa św. Pawła: Gdzie wzmógł się grzech, tam 

jeszcze obficiej rozlała się łaska. (Rz 5, 20). A hymn wielkanocny 

Exsultet głosi: <<O szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki 

Odkupiciel>>". 
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Z niedzielnej Ewangelii XIII Niedziela Zwykła 

 "Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych 

najmniejszych (...) nie utraci swojej nagrody" (Mt 10,42) 

I tak świętą nie będziesz, szkoda zachodu... Nikim wielkim nie jesteś, nic 

wielkiego nie potrafisz. Ani z ciebie męczennik, ani mistyk, ani apostoł. Nie 

fruwasz w czasie modlitwy i nic nie wskazuje, by się to zmieniło. Może 

nawet byś gdzieś działała, ale dzieci zajmują tyle czasu... 

"Kto poda kubek świeżej wody do picia  (...) nie utraci swojej nagrody" 

I tak świętą nie będziesz, szkoda zachodu... Nie masz żadnych szczególnych 

talentów. Nie rozumiesz dogmatów, nie znasz dobrze historii Kościoła i 

ciągle się na kimś potykasz. Cóż... nie ujęto cię w planie na świętego. Żyjesz 

więc tylko dla siebie, z dnia na dzień, szaro. Coraz bardziej szaro. Coraz 

bardziej dla siebie... 

"Kto poda kubek świeżej wody do picia, nie utraci swojej nagrody" 

I tak świętą nie będziesz... I może prawda. Bo nie chcesz. Bo tak naprawdę 

to wcale nie chcesz być zwyczajną szarą świętą. Taką, o której nikt nie wie. 

Taką w kąciku Nieba. Taką małą, przycupniętą u stóp Boga... Masz zbyt 

wysokie ambicje. Być świętą znaną całemu światu. Albo w ogóle. A to 

drugie jest pewniejsze. I masz satysfakcję, że sama podjęłaś decyzję. Nikt 

nie powie, że ci się nie udało... 

"Kto poda kubek świeżej wody do picia, nie utraci swojej nagrody..." 

I tak świętą nie będziesz. Bo nie chcesz... A tak naprawdę, to chętnie 

podajesz kubek świeżej wody. Tak naprawdę, to z serca podajesz kubek 

świeżej wody. Problem w tym, że często nie ma w nim Boga... 

"...Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 

dlatego, że jest uczniem ZAPRAWDE, POWIADAM WAM, NIE UTRACI 

SWOJEJ NAGRODY"                                                          Teresa  
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Poniedziałek 

29.06 

8.00 1. Śp. Genowefa i Piotr 

2. Śp. Kazimiera Spychała 

Wtorek 30.06 18.00 1. Śp. Kazimiera Spychała 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Środa 1.07 18.00 1. Śp. Kazimiera Spychała 

2. Śp. Teresa Kuzio 

Czwartek 2.07 18.00 Śp. Teresa Kuzio 

Piątek 3.07 18.00 Śp. Teresa Kuzio 

Sobota 4.07 18.00 

21.00 

Śp. Teresa Kuzio 

Śp. Pelagia i Józef Podkaliccy 

Niedziela 5.07 8.30 

12.30 

Śp. Teresa Kuzio 

Śp. Borys Sawinda – od siostrzenicy Bogusi 

ORELEC 

Środa 1.07 19.00 Śp. Za Parafian 

Piątek 3.07 19.00 Śp. Piotr 

Niedziela 5.07 7.00 

11.00 

Śp. Stanisław Węgrzyn 
Śp. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Adasia, Bartka i ich Rodziców 

SOLINA 

Poniedziałek 

29.06 

18.00 1. Za Parafian 

2. Śp. Anna i Michał Kusz, Piotr Dzwończyk 

Niedziela 5.07 9.45 

19.00 

Śp. Anna Ulanowska – 2 rocznica śmierci 

Za cierpiących w czyśćcu 

HUMOR 

W samolocie stewardesa zwraca się do Jana Pawła II: 

- Może drinka? 

- A na jakiej jesteśmy wysokości? 

- 5 tysięcy metrów - melduje stewardesa. 

- A to nie, dziękuję. Za blisko Szefa 

** 

Na kursie spadochroniarstwa dla początkujących przyszła pora na 

zadawanie pytań instruktorowi... Jeden z kursantów zapytał: 

- Jeśli mój spadochron główny się nie otworzy, i nie otworzy się również 

zapasowy, to ile będę miał czasu na dalsze działania zanim uderzę w 

ziemię? 

- Całe życie... 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XIII Niedziela zwykła  28.06.2020 r. 

1.  W poniedziałek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 

Msza św. w Bóbrce o godz. 8.00 a odpustowa Msza św. w Solinie o 

godz. 18.00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy w Solinie. W piątek 

święto Tomasza Apostoła. 

2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3.  W tym tygodniu przypadają: 

I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

modlitwą o powołania oraz możliwość spowiedzi; 

I piątek:  nie będzie odwiedzin chorych, półgodzinna adoracja 

Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 

17.30 a w Orelcu o godz. 19.00, następnie Msza św.; 

I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym 

Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem  tajemnicy Różańca. 

4. W czasie wakacji nie będzie adoracji w piątki w Bóbrce. 

7. W czasie wakacji są odprawiane dodatkowe Msze św.: w soboty w 

Bóbrce o 21.00 i w Solinie w niedziele o 19.00. 

5. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św. 

6. Za tydzień zbiórka do puszek na rzecz ofiar powodzi. 

7.                                                    Orelec 

Dziękuję panu Dariuszowi Nawrockiemu za wykonanie krzyży 

nagrobnych na starym cmentarzu. 

W środę Nowenna do św. Józefa. 

Osoby zainteresowanie drewnianymi ścinkami, które pozostały po 

pracach przy starym kościele a które można przeznaczyć na opał, proszę o 

zgłoszenie się do zakrystii. 

8.                                                                  

           ZAPOWIEDZI 

 Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 

Tomasz Józef Jakiel kawaler z naszej parafii i Aleksandra Helena 

Chabałowska z parafii Lesko. ZAPOWIEDŹ III. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o 

zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 


