
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego     Pan 

446 W greckim tłumaczeniu Starego Testamentu niewypowiedziane imię, 

pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi: JHWH, zostało oddane przez 

Kyrios (Pan). Pan staje się od tej chwili powszechnym imieniem 

określającym Boskość Boga Izraela. Nowy Testament posługuje się 

tytułem "Pan" tak w odniesieniu do Ojca, jak  w odniesieniu do Jezusa. 

447 Sam Jezus przypisuje sobie w sposób ukryty ten tytuł, gdy dyskutuje 

z faryzeuszami o sensie Psalmu 110, a także w sposób bezpośredni, gdy 

zwraca się do Apostołów. W czasie całego życia publicznego Jezusa 

znaki Jego panowania nad naturą, nad chorobami, nad demonami, nad 

śmiercią i grzechem, ukazywały Jego Boską najwyższą władzę. 

448 Bardzo często w Ewangeliach ludzie zwracają się do Jezusa, 

nazywając Go "Panem". Tytuł ten świadczy o szacunku i zaufaniu tych, 

którzy zbliżają się do Jezusa oraz oczekują od Niego pomocy i 

uzdrowienia. Wypowiadany za natchnieniem Ducha Świętego, ten tytuł 

wyraża uznanie Boskiego misterium Jezusa. W spotkaniu z Jezusem 

zmartwychwstałym staje się adoracją: "Pan mój i Bóg mój!" (J 20, 28). 

Przybiera wtedy znamię miłości i przywiązania, które pozostanie 

charakterystyczne dla tradycji chrześcijańskiej: "To jest Pan!" (J 21, 7). 

449 Przypisując Jezusowi Boski tytuł Pana, pierwsze wyznania wiary 

Kościoła od początku stwierdzają, że moc, cześć i chwała należne Bogu 

Ojcu przysługują także Jezusowi, ponieważ istnieje On "w postaci Bożej" 

(Flp 2, 6), a Ojciec potwierdził to panowanie Jezusa, wskrzeszając Go z 

martwych i wywyższając Go w swojej chwale. 

450 Chrześcijańskie stwierdzenie panowania Jezusa nad światem oznacza 

także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej 

wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej, ale wyłącznie Bogu Ojcu i 

Panu Jezusowi Chrystusowi. „Kościół... wierzy, że klucz, ośrodek i cel 

całej ludzkiej historii znajduje się w jego Panu i Nauczycielu". 

451 Modlitwa chrześcijańska jest przeniknięta tytułem "Pan", czy to 

będzie zaproszenie do modlitwy: "Pan z wami", czy jej zakończenie 

"przez naszego Pana Jezusa Chrystusa", czy wreszcie pełne ufności i 

nadziei wołanie: Maran atha (Pan przychodzi!) lub Marana tha (Przyjdź, 

Panie!) (1 Kor 16, 22); "Amen. Przyjdź, Panie Jezu!" (Ap 22, 20). 
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   Z niedzielnej Ewangelii...  XX Niedziela Zwykła 

"...Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem..." (Mt 15,23)  

Więc na modlitwę nie masz wcale ochoty... Bo wydaje ci się, że mówisz 

w próżnię. Że po drugiej stronie słowa - nie ma nikogo. Że po drugiej 

stronie twojego słowa nikt się nie wzrusza, nikt nie płacze, nikt się nie 

cieszy. Więc szkoda ci słów, których nikt nie przygarnie do siebie. 

Szkoda słów, rzucanych na wiatr...  

"...Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem..."  

Więc na modlitwę nie masz wcale ochoty... Wolisz pisać listy do gazet. 

Wolisz pójść do sąsiadki na ploty. A najlepiej - nie mówić nic. Po prostu 

nic nie mówić nikomu. Zamknąć serce, żeby nie bolało bardziej. Żeby nie 

bolało, gdy go nikt nie usłyszy...  

 I jest ci z tym dobrze. Może nie całkiem dobrze, ale rogi ci jeszcze nie 

rosną. A i niebo nie pękło z żalu...  

"...Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem..."  

Więc na modlitwę nie masz wcale ochoty... A Bóg czeka... Cierpliwie 

czeka, aż wrócisz. Bóg ciągle czeka... Nawet, gdy już się odezwiesz. Daje 

czas, byś przemyślał tę prośbę do końca. Byś rozsądził, na ile to ważne. 

Byś mógł jeszcze się z tego wycofać... Bóg czeka. Czeka, aż cię twoja 

modlitwa przemieni. Bóg milczy. Milczy, aż się twoja modlitwa 

przemieni. Aż stanie się nie słowem, lecz wiarą... Wtedy odpowie...  

"...O niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz..."  

Teresa             
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Poniedziałek 

17.08 

18.00 Śp. Anna Ławrów  

Wtorek 18.08 18.00 Śp. Anna Ławrów  

Środa 19.08 18.00 Śp. Anna Ławrów  

Czwartek 20.08 18.00 1. Śp. Anna Ławrów 

Piątek 21.08 18.00 Śp. Anna Ławrów 

Sobota 22.08 18.30 

21.00 

Śp Anna Ławrów  

Za Parafian 

Niedziela 23.08 8.30 

12.30 

Śp. Anna Ławrów 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Rodziny Kaliniewiczów 

ORELEC 

Środa 19.08 19.00 Śp. Zofia Nawrocka – od córki 

Urszuli 
Piątek 21.08 19.00 Śp. Eugenia Tkacz – od Koła Gospodyń 

Wiejskich w Orelcu 

Niedziela 23.08 7.00 

11.00 

Śp. Ludwik Leń 

Śp. Maria, Michał, Józefa Długi 

SOLINA 

Niedziela23.08 9.45 

 

19.00 

Śp. Jan, Katarzyna, Mieczysław, Franciszek, 

Teresa Porębscy 

 Śp. Józefa Adamko 

HUMOR 

 

- Halo, mamo, jak się czujesz? 

- Dziękuję, dobrze, nie mogę narzekać. 

- O, przepraszam panią... chyba pomyliłem numer telefonu. 

 

*** 

U psychiatry: 

- Trochę sie pogubiłem w pańskiej historii - mówi lekarz - Czy mógłby 

pan jeszcze raz opowiedzieć wszystko od początku? 

- No dobrze. A więc na początku stworzyłem Ziemię… 

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XX Niedziela zwykła  16.08.2020 r. 

 

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

św. Jacka, w czwartek św. Bernarda, w piątek św. Piusa X, w sobotę NMP 

Królowej. 

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

3. W niedzielę na Mszę św. o godz. 12.30 i spotkanie zaproszeni są 

Rodzice i dzieci, które mają przyjąć we wrześniu I Komunię św. 

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 

konserwacyjno-remontowych prowadzonych przy zabytkowym kościele. 

Dziękujemy za każdą ofiarę! 

7.                                                            Orelec 

● Proszę (przypominam) mieszkańców Orelca o wpłaty na 

sprzątanie kościoła. 

 

  Bez Chrystusa niczego nie będzie. Dlatego trzeba uwierzyć.            
                    Fiodor Dostojewski 

 

 


