
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego    

 Jedyny Syn Boży 

441 W Starym Testamencie tytuł syna Bożego jest nadawany aniołom, 

ludowi wybranemu, dzieciom Izraela oraz jego królom. Oznacza on 

wówczas przybrane synostwo, które wprowadza między Bogiem i 

stworzeniem związki szczególnej bliskości. Gdy obiecany Król-Mesjasz 

jest nazywany "synem Bożym", to nie oznacza to w sposób konieczny, że 

byłby On kimś więcej niż człowiekiem. Ci, którzy określili Jezusa jako 

Mesjasza, być może nie zamierzali przez to powiedzieć niczego więcej . 

442 Inaczej jest jednak w przypadku Piotra, gdy wyznaje Jezusa jako 

Chrystusa, Syna "Boga żywego" (Mt 16, 16), ponieważ Jezus odpowiada 

mu uroczyście: "Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który 

jest w niebie" (Mt 16,17). Tak samo powie Paweł o swoim nawróceniu na 

drodze do Damaszku: "Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał 

mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić 

Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom..." (Ga 1, 

15-16). "Zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym" 

(Dz 9, 20). Od początku będzie to centrum wiary, którą wyznał Piotr. 

443 Na pytanie oskarżycieli przed Sanhedrynem: "Więc Ty jesteś Synem 

Bożym?", Jezus odpowiedział: "Tak. Jestem Nim" (Łk 22, 70). Już 

wcześniej Jezus określił się jako "Syn", który zna Ojca, który różni się od 

"sług", posyłanych poprzednio przez Boga do Jego ludu, i który 

przewyższa samych aniołów. Odróżnił swoje synostwo od synostwa 

swoich uczniów, nie mówiąc nigdy "Ojcze nasz", z wyjątkiem sytuacji, 

gdy im polecił: "Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz" (Mt 6, 8-9); 

podkreślił także takie rozróżnienie: "Ojciec mój i Ojciec wasz" (J 20, 17). 

444 Ewangelie przytaczają w dwóch uroczystych chwilach - podczas 

Chrztu i Przemienienia Chrystusa - głos Ojca, który określa Go jako 

swego "Syna umiłowanego". Sam Jezus określa się jako "Jednorodzony" 

Syn Boga (J 3,16) i przez ten tytuł potwierdza swoją wieczną 

preegzystencję. Domaga się On wiary "w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego" (J 3, 18). To wyznanie chrześcijańskie pojawia się już w 

zawołaniu setnika wobec ukrzyżowanego Jezusa: "Prawdziwie, ten 

człowiek był Synem Bożym" (Mk 15, 39). 
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   Z niedzielnej Ewangelii...  XIX Niedziela Zwykła 

"...Czemu zwątpiłeś, malej wiary?..." (Mt 14,31) 

A kiedy powiał silniejszy wiatr, przestałeś wierzyć... Przestraszyłeś się... 

No bo jeśli Bóg nie pomoże? nie poda ręki? nie usłyszy? No bo jeśli Bóg 

będzie miał ważniejsze sprawy na głowie? No bo jeśli... Lepiej nie 

ryzykować. Oddasz wszystko, a okaże się, że to niewypał. Lepiej żyć 

tradycyjnie, z niedzieli na niedzielę. To nie zaszkodzi. Nie odrzucić, ale 

nie otwierać serca... 

 

"...Czemu zwątpiłeś, malej wiary?..." 

A kiedy powiał silniejszy wiatr, przestałeś wierzyć... Bo, tak szczerze 

mówiąc, poczułeś się opuszczony przez Niego. Poczułeś się 

niewysłuchany. Poczułeś się wręcz - zdradzony... Powiał zbyt silny 

wiatr... Dlaczego?... 

 

"...Czemu zwątpiłeś, malej wiary?..." 

A kiedy powiał silniejszy wiatr, przestałeś wierzyć... A to nie sztuka 

wierzyć, gdy Bóg cię nosi na rękach. Kiedyś samemu trzeba postawić 

pierwszy krok. Uwierzyć "przed", a nie "po". Uwierzyć "zanim", a nie 

"potem". Wierzyć nie "za coś", ale "pomimo wszystko"... W duchowym 

życiu też nadchodzi czas, gdy za twój trud już nikt ci nie obieca cukierka. 

Za to krzyż - masz obiecany... Wiatr w oczy... Zawsze jednak Bóg mówi 

do ciebie: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się... 

"...Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył...".                                                                                             

Teresa                                                           
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Poniedziałek 

10.08 

18.00 Śp. Anna Ławrów  

Wtorek 11.08 18.00 Śp. Anna Ławrów  

Środa 12.08 18.00 Śp. Anna Ławrów  

Czwartek 13.08 18.00 1. Śp. Anna Ławrów 

2. Za Parafian 

Piątek 14.08 18.00 Śp. Anna Ławrów 

Sobota 15.08 8.30 

12.30 

 

21.00 

Śp Anna Ławrów  

Śp. Maria Tokarczyk – od uczestników 

pogrzebu 

Śp. Zofia Daszkiewicz – od uczestników 

pogrzebu 

Niedziela 16.08 8.30 

12.30 

Śp. Edmund Kurek 

Śp. Anna Ławrów 

ORELEC 

Środa 12.08 19.00 Śp. Maria Wojtanowska – od uczestników 

pogrzebu 

Piątek 14.08 19.00 O Boże błogosławieństwo dla Pielgrzymów 

Parafii Człopa i Tłuczno 

Sobota 15.08 11.00 Śp. Michał Podgórski 

Niedziela 16.08 7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo dla Barbary i 

Ryszarda w 50-te urodziny 

Śp. Janina, Stefan, Stanisław i Zdzisław 

SOLINA 

Sobota 15.08 9.45 O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w 

16-te urodziny 

Niedziela16.08 9.45 

 

19.00 

Śp. Śp. Anna i Józef Ulanowscy, Zofia 

 i Edward Barć 

Śp. Krzysztof Krzysztoń 

HUMOR 

Między ojcem i synem: 

- Mama skarży się, że zachowujesz się jakbyś w ogóle nie słyszał. co ona 

do ciebie mówi. 

- Ale tato... 

- Nie tłumacz się, mój chłopcze, powiedz, jak ci się udało to osiągnąć... 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XIX Niedziela zwykła  9.08.2020 r. 

1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek święto św. 

Wawrzyńca, we wtorek wspomnienie św. Klary, w piątek św. 

Maksymiliana, w sobotę Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

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

3. W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 

czasie każdej Mszy św. po modlitwie po Komunii św. będzie 

błogosławieństwo ziół i kwiatów. Msze św. według porządku 

niedzielnego – w Bóbrce o 8.30, 12.30 i 21.00, w Orelcu o 11.00 i w 

Solinie o 9.45. 

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. Przy wyjściu z kościoła Radni parafialni z Orelca rozprowadzają 

cegiełki. Ofiary składane za cegiełki są wsparciem finansowym prac 

remontowo-konserwacyjnych prowadzonych przy zabytkowym kościele. 

Dziękujemy za każdą ofiarę! 

7.                                                            Orelec 

● W Uroczystość Wniebowzięcia NMP, w czasie Mszy św. o godz. 

11.00 będzie poświęcenie chleba, którym po Mszy św. się podzielimy. 

Będzie też możliwość zakupu chleba upieczonego przez Panie z KGW. 

  Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne; ufnością w 

to, co niemożliwe i nieprawdopodobne. 

                                    Johann Wolfgang Goethe 

 


