
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM 

IV. W jaki sposób Syn Boży jest człowiekiem? 

470 Ponieważ w tajemniczym zjednoczeniu Wcielenia "przybrana natura 

nie uległa zniszczeniu", Kościół doszedł w ciągu wieków do wyznania 

pełnej rzeczywistości ludzkiej duszy Chrystusa, z jej działaniami rozumu 

i woli, oraz Jego ludzkiego ciała. Równocześnie jednak za każdym razem 

musiał przypominać, że ludzka natura Chrystusa należy na własność do 

Boskiej Osoby Syna Bożego, przez którą została przyjęta. Wszystko to, 

kim On jest, i to, co czyni w niej, należy do "Jednego z Trójcy". Syn 

Boży udziela więc swojemu człowieczeństwu swojego osobowego 

sposobu istnienia w Trójcy. Chrystus wyraża więc po ludzku Boskie 

życie Trójcy: Syn Boży... ludzkimi rękoma pracował, ludzkim myślał umysłem, 

ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się 

prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobnym oprócz grzechu. 

Dusza ludzka i ludzkie poznanie Chrystusa 

472 Dusza ludzka, którą przyjął Syn Boży, jest wyposażona w prawdziwe 

ludzkie poznanie. Jako takie nie mogło być ono nieograniczone; 

realizowało się w warunkach historycznych Jego istnienia w czasie i 

przestrzeni. Dlatego Syn Boży, stając się człowiekiem, mógł wzrastać "w 

mądrości, w latach i w łasce" (Łk 2, 52), a także zdobywać wiadomości o 

tym, czego, będąc człowiekiem, trzeba uczyć się w sposób 

doświadczalny. Odpowiadało to rzeczywistości Jego dobrowolnego 

uniżenia w "postaci sługi" (Flp 2, 7). 

473 Równocześnie jednak to prawdziwe ludzkie poznanie Syna Bożego 

wyrażało Boskie życie Jego Osoby. "Ludzka natura Syna Bożego, nie 

sama przez się, ale przez swoje zjednoczenie ze Słowem, poznawała i 

ukazywała w sobie wszystko, co przysługuje Bogu". Przede wszystkim 

odnosi się to do wewnętrznego i bezpośredniego poznania Ojca przez 

Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Syn ujawniał także w swoim 

ludzkim poznaniu Boską zdolność przenikania myśli ukrytych w ludzkich 

sercach. 

474 Na mocy zjednoczenia z Boską mądrością w Osobie Słowa 

Wcielonego ludzkie poznanie Chrystusa w pełni uczestniczyło w 

znajomości wiecznych zamysłów, które przyszedł objawić. 
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   Z niedzielnej Ewangelii...  25. Niedziela Zwykła, rok  A 

 "...Zwołaj robotników i wypłać im należność..." (Mt 20,8) 

Życie nie jest sprawiedliwe. Jedni mają, drudzy nie... To zawsze inni 

mają więcej, lepiej, jaśniej. To zawsze inni mają szczęście i 

odpowiednich znajomych. To zawsze innym pomaga Kościół, opieka 

społeczna, sąsiedzi... Ty musisz każdy grosz zarobić sam... 

 

"...Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze 

mną?..." 

Życie nie jest sprawiedliwe... Pogorzelcy dostali nowe mieszkanie. A ty 

ciągle w tej klitce... Na powodzian zbierali się wszyscy. Mają więcej niż 

mieli... Bezrobotnym dają za darmo. A ty harujesz... Kościół rozdaje 

paczki. Ale nie tobie... 

 

"...Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze 

mną?..." 

I dopiero, gdy coś się przytrafi tobie... Albo twoim bliskim... Kiedy nagle 

nie masz nic, a potrzebujesz wszystko... Nagle rozumiesz właśnie to: że 

życie nie jest sprawiedliwe... Ale od tej strony wszystko wygląda inaczej. 

Już rozumies? 

 

"...Weź co twoje i odejdź. Chcę i temu ostatniemu dać tak samo jak 

tobie. Czemu złym okiem patrzysz, żem ja dobry?...".  

                                                                                   Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 21.09 18.00 1. Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny 

Krajewskich 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 22.09 18.00 1. Śp. Katarzyna Dacko – od siostry Anieli 

2. Śp. Stanisław Podkalicki – od sąsiada 

Ryszarda z rodziną 

Środa 23.09 18.00 Śp. Zofia Daszkiewicz –od Rodziny Zulewskich 

Czwartek 24.09 18.00 Śp. Tadeusz Owoc – od Agnieszki Syrnik z 

mężem 

Piątek 25.09 18.00 Śp. Katarzyna Dacko – od siostry Janiny 

Sobota 26.09 18.00 Śp. Katarzyna Dacko – od Przyjaciół z Soliny 

Jawor 

Niedziela 27.09 8.30 

12.30 

Śp. Michał i Anastazja Stareńki 

Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny Kudroniów 

ze Straszęcina 

ORELEC 

Środa 23.09 19.00 Śp. Maria Wojtanowska – od wnuczki 

Małgorzaty z mężem 

Piątek 25.09 19.00 Śp. Zofia Nawrocka – od męża Bronisława 

Niedziela 27.09 7.00 

11.00 

Śp. Zofia Nawrocka – od Rodziny Krzysik 

1. Śp. Michał Podgórski 

2. Śp. Daniela i Tadeusz Owoc – od Rodziny 

Lisowskich z Górzanki 

SOLINA 

Niedziela 27.09 9.45  Śp. Marzanna Klimek – od Córki z rodziną 

HUMOR 

 - Słyszałeś, jak Kowalski chrapał dzisiaj w kościele? Coś strasznego. 

- Słyszałem - obudził mnie. 

*** 

Ksiądz pyta człowieka: - Dlaczego nie chodzi pan do kościoła? 

Ten odpowiada błyskawicznie:  

- Umierający łotr nie chodził i poszedł do nieba. 

- Jest pan ochrzczony? - pyta ksiądz 

- Umierający łotr też nie był. 
- Daje pan coś na misje? 

- Nie. Umierający łotr też nie dawał. 

- Cóż... - mówi ksiądz - zdaje się, że jedyna różnica między panem a nim polega 

na tym, że on był łotrem umierającym, a pan jest żywym. 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXV Niedziela zwykła  20.09.2020 r. 

 

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

Mateusza Apostoła i Ewangelisty, w środę wspomnienie św. Pio z 

Pietrelciny. 

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

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

kościele w Bóbrce. 

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

5. Na stronie internetowej pod adresem: https://pomagam.pl/orelec 

powstało konto dla Stowarzyszenia Orelec i została uruchomiona zbiórka 

pieniężna, z której pozyskane środki będą w całości przeznaczone na 

spłacenie należności za tegoroczne prace przy zabytkowym kościele w 

Orelcu.  Prosimy  o  rozpropagowanie  tej  informacji  wśród  przyjaciół   

i znajomych i zaproszenie do wparcia zbiórki jak największej liczby osób. 

Na stoliku leżą wydrukowane osobne ogłoszenia z adresem naszej zbiórki 

– z aktualnym zdjęciem kościoła. 

6. ZAPOWIEDZI 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 

Kamil Andrzej Małecki i Marzena Krystyna Usyk – oboje zamieszkali 

obecnie w naszej parafii. Zapowiedź III. 

  Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, 

proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 

. 

 

  Jaka korzyść z wybijania ścian klejnotami, kiedy Chrystus jest w 

niebezpieczeństwie z powodu głodu ubogiego? To, co posiadasz, nie 

należy do ciebie, tobie zaś zostało powierzone jego zarządzanie. 

                                                                                      św. Hieronim 

https://pomagam.pl/orelec

