
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego    

WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA BOŻEGO 

JEDNORODZONEGO 

422 "Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z 

niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali 

Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo" (Ga 4, 4-5). Oto 

"Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym" (Mk 1, 1): Bóg nawiedził 

swój lud. Wypełnił obietnice dane Abrahamowi i jego potomstwu: zesłał 

swego "Syna umiłowanego" (Mk 1, 11). 

423 Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd z 

córki Izraela w Betlejem, w czasach króla Heroda Wielkiego i cezara 

Augusta I, z zawodu cieśla, który umarł ukrzyżowany w Jerozolimie za 

czasów namiestnika Poncjusza Piłata, w czasie rządów cezara Tyberiusza, 

jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem. Wierzymy, 

że "od Boga wyszedł" (J 13, 3), "z nieba zstąpił" (J 3,13; 6, 33), 

"przyszedł w ciele" (1 J 4, 2), ponieważ "Słowo stało się ciałem i 

zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 

Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy... Z Jego pełności 

wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce" (J 1, 14. 16). 

424 Poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, 

wierzymy i wyznajemy o Jezusie: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" 

(Mt 16,16). Na skale tej wiary, wyznanej przez św. Piotra, Chrystus 

założył swój Kościół. 

 425 Przekazywanie wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim 

głoszeniem Jezusa Chrystusa, by prowadzić do wiary w Niego. Od 

początku pierwsi uczniowie zapałali pragnieniem głoszenia Chrystusa: 

"Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4, 20). 

Zapraszają oni ludzi wszystkich czasów, by weszli do radości ich 

komunii z Chrystusem: To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli 

o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały 

nasze ręce - bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy 

wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, 

cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami 

współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. 

Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna (1 J 1, 1-4). 
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            Z niedzielnej Ewangelii... XV Niedziela  

 

 "...Niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je..." 

(Mt 13,4) 

Przecież słuchasz kazań, znasz Ewangelię, przeczytałeś trochę książek... 

Cytaty znasz na pamięć. Znasz kontekst historyczny. Wszystko 

rozumiesz. Księży mógłbyś pouczać, niektórych... I wydawało ci się, że 

już rośnie aureolka... 

"...nadleciały ptaki i wydziobały je..." 

Przecież słuchasz kazań, znasz Ewangelię, przeczytałeś trochę książek... 

Umiałeś odpowiedzieć na każde pytanie. Nie wstydziłeś się tłumaczyć 

Ewangelii w szkole, w pracy. Wiedziałeś więcej niż inni... I dopiero gdy 

to się stało... Pokusa, cierpienie, zły prorok. Dopiero, gdy się zawiodłeś 

na księżach, na wierzących przyjaciołach, na sobie... Wtedy prysło... I już 

nie wiesz nic... 

"...nadleciały ptaki i wydziobały je..." 

Okazało się, że to było zbyt płytko. Tylko uczucie. Tylko duma, że wiesz 

więcej. Tylko radość, że jest miło. Tylko zachwyt nowym odkryciem... 

Zapomniałeś, że trzeba budować cegła po cegle, powoli, systematycznie. 

Że to, co już wiesz, dotyczy właśnie ciebie. Że to co wiesz, trzeba 

natychmiast zrobić. Że dopiero gdy to w sobie uczynisz - wtedy naprawdę 

wiesz. Gdy zmienisz siebie... Bo nie zna Ewangelii, kto zna ją tylko na 

pamięć. Tak łatwo zapomnieć... 

"...Inne w końcu padły na ziemię żyzną 

i plon wydały stokrotny..."                        

                                                                                              Teresa  

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


Poniedziałek 

13.07 

18.00 1. Śp. Teresa Kuzio 

2. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha 

Świętego dla Danuty w dniu urodzin 

Wtorek 14.07 18.00 Śp. Teresa Kuzio 

Środa 15.07 18.00 Śp. Teresa Kuzio 

Czwartek 16.07 18.00 Śp. Teresa Kuzio 

Piątek 17.07 18.00 Śp. Teresa Kuzio 

Sobota 18.07 18.00 

21.00 

Śp. Teresa Kuzio 

Śp. Zofia Daszkiewicz – od uczestników 

pogrzebu 

Niedziela 19.07 8.30 

 

12.30 

Śp. Marian Myrta, Ryszard Misiorowski, 

Edward Kusz 

Śp. Borys Sawinda – od bratanicy Emilii z 

rodziną 

ORELEC 

Środa 15.07 19.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Piątek 17.07 19.00 Śp. Maria Tokarczyk – od uczestników 

pogrzebu 

Niedziela 19.07 7.00 

11.00 

Śp. Jan Sędzimir – rocznica śmierci 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla 

Czesława Mazgaja z okazji imienin 

SOLINA 

Niedziela 19.07 9.45 

19.00 

Śp. Teresa Kuzio 

Za Parafian 

HUMOR 

Lekarz zastanawia się, jak delikatnie powiedzieć pacjentce, że ma dużą 

nadwagę. W końcu mówi: - Według mojej tabeli przy pani tuszy powinna 

pani mieć 4,5 metra wzrostu. 

*** 

Elektryk do pomocnika: 

- Franek, potrzymaj przez chwilę  te druty! 

- Już trzymam. 

- Czujesz coś? 

- Nie... 

- W porządku. To znaczy, że pod wysokim napięciem są tamte druty. 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XV Niedziela zwykła  12.07.2020 r. 

 

1. W liturgii w tym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie świętych 

Andrzeja Świerada i Benedykta, w środę wspomnienie św. Bonawentury, 

w czwartek wspomnienie NMP z Góry Karmel. 

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

3. Za tydzień po każdej Mszy św. będą święcone pojazdy mechaniczne. 

Ofiary składane przy tej okazji są przeznaczone na zakup środków 

transportu dla misjonarzy. Dziękujemy serdecznie. 

4. 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. Dzisiaj kazania mówi ksiądz Marek Pasiuk SAC z Pallotyńskiego 

Sekretariatu Misyjnego z Ząbek. Po Mszy św. zbierane przed kościołem 

ofiary są wsparciem finansowym dla pallotyńskich misjonarzy. 

7.                                              Bóbrka 

Taca inwestycyjna z ubiegłej niedzieli wyniosła 1800 zł. 

                                                  Orelec 

Taca z następnej niedzieli będzie w całości przeznaczona na spłatę prac 

przy zabytkowym kościele. Dziękuję za zrozumienie i pomoc finansową. 

 

  Jezus chce, byśmy byli najszczęśliwszymi i 
najbogatszymi ludźmi  na  świecie.  Warunek jest jeden: trzeba 
posiąść mądrość. Sąd ostateczny będzie polegał na ukazaniu 
szczęścia Bożych biznesmenów    i    bólu    bankrutów,    
którzy   przegrali   doczesność i wieczność. Piekło to wieczny 
wstyd z powodu własnego bankructwa. 
                        Ks. Edward Staniek 

 


