
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM 
II. Wcielenie 

461 Opierając się na słowach św. Jana ("Słowo stało się ciałem", J 1, 14), 

Kościół nazywa "Wcieleniem" fakt, że Syn Boży przyjął naturę ludzką, by 

dokonać w niej naszego zbawienia. Kościół opiewa misterium Wcielenia w 

hymnie przytoczonym przez św. Pawła: To dążenie niech was ożywia; ono też 

było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze 

sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym 

przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż 

do śmierci - i to śmierci krzyżowej (Flp 2, 5-8). 

462 O tej samej tajemnicy mówi List do Hebrajczyków: Przeto przychodząc na 

świat, mówi (Chrystus): Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; 

całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę... 

abym spełniał wolę Twoją, Boże (Hbr 10, 5-7, cytując Ps 40, 7-9). 

463 Wiara w prawdziwe Wcielenie Syna Bożego jest znakiem wyróżniającym 

wiarę chrześcijańską: "Po tym poznajecie Ducha Bożego: każdy duch, który 

uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga" (1 J 4, 2). 

III. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek 

464 Jedyne i całkowicie wyjątkowe wydarzenie Wcielenia Syna Bożego nie 

oznacza, że Jezus Chrystus jest częściowo Bogiem i częściowo człowiekiem, ani 

że jest ono wynikiem niejasnego pomieszania tego, co Boskie, i tego, co ludzkie. 

Syn Boży stał się prawdziwie człowiekiem, pozostając prawdziwie Bogiem. 

Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Kościół 

musiał bronić tej prawdy wiary i wyjaśniać ją w pierwszych wiekach, 

odpowiadając na herezje, które ją fałszowały. 

465 Pierwsze herezje negowały nie tyle Bóstwo Chrystusa, ile raczej Jego 

prawdziwe człowieczeństwo (doketyzm). Od czasów apostolskich wiara 

chrześcijańska kładła nacisk na prawdziwe Wcielenie Syna Bożego, który 

"przyszedł w ciele". W trzecim wieku Kościół na synodzie w Antiochii musiał 

orzec przeciw Pawłowi z Samosaty, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym przez 

naturę, a nie przez przybranie (adopcję). Pierwszy sobór powszechny w Nicei w 

325 r. wyznaje w swoim Credo, że Syn Boży jest "zrodzony, a nie stworzony, 

współistotny Ojcu", i potępia Ariusza, który przyjmował, że "Syn Boży 

pochodził z nicości" i "z innej substancji niż Ojciec". 
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   Z niedzielnej Ewangelii...  23. Niedziela Zwykła, rok  A 

 „...Jeśli twój brat zgrzeszy idź i upomnij go...” (Mt 18,15) 

Człowiek jest wolny, więc niech robi co chce. Zamykasz oczy... Nie 

wymusisz dobroci na złym. Nie przekonasz zawziętego. Sam 

podpadniesz... Trzeba być tolerancyjnym. Uszanować inne przekonania. 

„...Jeśli twój brat zgrzeszyidź i upomnij go...” 

Człowiek jest wolny... Tolerancja... Więc nie będziesz się wtrącał. Ciebie 

to nie dotyczy. Każdy zajmuje się sobą. Na przykład o aborcji niech 

decydują młode matki, a nie księża i staruszki. Nie ich sprawa... 

Tolerancja? A może konsekwentnie: 

- O kradzieży niech decydują złodzieje. Znają się na tym. 

- O zabójstwach niech decydują mordercy. To ich działka. 

- O aferach, oszustwach, niech decydują „specjaliści”. Uczciwy człowiek 

przecież się na tym nie zna. 

- Prawo karne niech ustanawiają przestępcy… Tolerancja? 

„...Jeśli twój brat zgrzeszy idź i upomnij go...” 

Człowiek jest wolny, więc niech robi co chce... Spokojnie słuchasz, 

patrzysz, nie upomnisz... A potem opowiadasz. Opowiadasz co mówił co 

robił, jak mógł, jak śmiał... Opowiadasz kto co kiedy z kim gdzie i jak... 

Obmawiasz, osądzasz, zaocznie wydajesz wyrok... Tolerancja? 

...Bo nagle uświadamiasz sobie, że sam już nie wiesz. Że tak łatwo 

pomylić słowa. Że to zwykle strach przed wyśmianiem, lenistwo, swoją 

nieumiejętność, bezradność - zasłaniasz tolerancją... Że twoja tolerancja, 

to zwykłe tchórzostwo. Bo nie masz odwagi powiedzieć prosto w oczy... 

.. .Jeśli twój brat zgrzeszy idź i upomnij go w cztery oczy...” 

                                                                                Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 7.09 18.00 1. Śp. Ludwik Leń 

2. Śp. Katarzyna Dacko    

Wtorek 8.09 18.00 1. Śp. Ludwik Leń 

2. Śp. Katarzyna Dacko 

3. Śp. Piotr Wójcik – 16 rocznica śmierci 

Środa 9.09 18.00 1. Śp. Aleksander Piątkowski – od Rady 

Parafialnej z Bóbrki  

2. Za Parafian 

Czwartek 10.09 18.00 1.  Śp. Maria Wojtanowska – od wnuczki Doroty 

z Rodziną 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Piątek 11.09 18.00 1. Śp. Jerzy Dolecki 

Sobota 12.09 18.00 1. Śp. Zofia Nawrocka – od chrześniaka Pawła z 

Rodziną 

2. Śp. Tadeusz Owoc – od Rodziny Mientus z 

Myślina 

Niedziela 13.09 8.30 

12.30 

Śp. Zmarli z Rodziny Kurek 

O Boże błogosławieństwo dla Dzieci 

przyjmujących I Komunię św.  

ORELEC 

Środa 9.09 19.00 Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny 

Demkowiczów 

Piątek 11.09 19.00 Śp. Maria Wojtanowska – od Anny i Henryka 

Kseniak 

Niedziela 13.09 7.00 

 

11.00 

Śp. Maria Wojtanowska – od uczestników 

pogrzebu 

Śp. Tadeusz Dobrowolski 

SOLINA 

Niedziela 13.09 9.45 O zdrowie dla Eugenii Karwowskiej z okazji 70 

urodzin – od córki Barbary z Rodziną 

HUMOR 

Ksiądz podczas Mszy w kościele:  

- Małżeństwo to tak jakby dwa okręty spotkały się w porcie.  

Jeden z mężczyzn odzywa się szeptem do kolegi:  

- To ja chyba trafiłem na okręt wojenny. 

                                                        *** 

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 

- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 

                                                     *** 

Ogłoszenia duszpasterskie – XXIII Niedziela zwykła  6.09.2020 r. 

1. W liturgii we wtorek przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi 

Panny. Po Mszy św. poświęcenie ziarna do siewu. 

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

3. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 

(Bóbrka).  

4. W niedzielę 13 września w czasie Mszy św. o godz. 12.00 (!) Dzieci z 

klasy IV przyjmą po raz pierwszy Najświętszy Sakrament. Polecajmy ich 

w osobistych modlitwach. 

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

6. ZAPOWIEDZI 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 

Kamil Andrzej Małecki i Marzena Krystyna Usyk  - oboje zamieszkali 

obecnie w naszej parafii. Zapowiedź I. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o 

zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.  

               

 Intencje różańcowe na wrzesień 

1. Aby zasoby ziemi nie były rabowane ale dzielone uczciwie i z 

poszanowaniem. 

2. O Boże błogosławieństwo dla nauczycieli, katechetów, 

wychowawców, rodziców oraz dzieci i młodzieży.  

Krytyka jest pożyteczna we wspólnocie, która zawsze 
potrzebuje przemiany i powinna starać się usuwać 

niedoskonałości. Musi ją ożywiać pragnienie postępu w 
prawdzie i miłości. Nie może być przepełniona goryczą. Nie 

może prowadzić do obrazy drugiego człowieka przez czyny 
lub sądy. Musi ją przenikać szacunek oraz braterska i 
synowska miłość,         św. Jan Paweł II 


