
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM 

Ludzka woła Chrystusa 

475 W podobny sposób Kościół wyznał na szóstym soborze 

powszechnym że Chrystus posiada dwie wole i dwa działania naturalne, 

Boskie i ludzkie, nie przeciwstawne, ale współdziałające. Słowo, które 

stało się ciałem, chciało więc po ludzku - w posłuszeństwie swemu Ojcu - 

tego wszystkiego, co w sposób Boski razem z Ojcem i Duchem Świętym 

zdecydowało dla naszego zbawienia. Ludzka wola Chrystusa "idzie za 

Jego wolą Bożą, nie sprzeciwiając się jej ani nie opierając, ale raczej 

podporządkowując się tej Boskiej i wszechmocnej woli". 

 

Prawdziwe ciało Chrystusa 

476 Ponieważ Słowo stało się ciałem, przyjmując prawdziwe 

człowieczeństwo, przyjęło także jego ograniczenia. Na tej podstawie 

ludzkie oblicze Jezusa może być "przedstawiane" . Na siódmym soborze 

powszechnym Kościół uznał za dozwolone ukazywanie go na świętych 

obrazach. 

477 Równocześnie Kościół zawsze twierdził, że w ciele Jezusa Bóg, 

"będąc niewidzialny, ukazał się naszym oczom". Indywidualne cechy 

ciała Chrystusa rzeczywiście wyrażają Boską Osobę Syna Bożego. 

Uczynił On swoimi rysy swojego ludzkiego ciała do tego stopnia, że 

namalowane na świętym obrazie mogą być otaczane kultem, ponieważ 

wierzący, który czci Jego obraz, "czci osobę, którą obraz przedstawia". 

 

Serce Słowa Wcielonego 

478 Jezus w czasie swego ziemskiego życia, swojej agonii i swojej męki 

poznał i umiłował nas wszystkich i każdego z osobna oraz wydał się za 

każdego z nas: "Syn Boży... umiłował mnie i samego siebie wydał za 

mnie" (Ga 2, 20). Umiłował nas wszystkich ludzkim sercem. Z tego 

powodu Najświętsze Serce Jezusa, przebite za nasze grzechy i dla 

naszego zbawienia, "jest uważane za znak i wyjątkowy symbol tej 

miłości, którą Boski Odkupiciel miłuje nieustannie Wiecznego Ojca i 

wszystkich ludzi bez wyjątku". 
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"...Odpowiedział: idę, Panie. Lecz nie poszedł..." (Mt 21,29) 

Jesteś ochrzczony, jesteś wierzący, praktykujesz... W kościele powtarzasz z 

innymi, że wierzysz. Że wyrzekasz się złego ducha. Że wyrzekasz się 

wszystkiego, co prowadzi do zła. Że odpuszczasz winy swoim winowajcom. Że... 

 

"...Odpowiedział: idę, Panie Lecz nie poszedł..." 

Jesteś ochrzczony, jesteś wierzący, praktykujesz... Obiecałeś Bogu. Ciągle 

obiecujesz... Ale zostajesz w domu. Albo skręcasz w inną stronę. Albo zamykasz 

oczy... Obiecałeś Bogu. Ale zapomniałeś, gdy przyszła okazja. Gdy ci się nie 

chciało. Gdy byłeś w złym humorze... 

 

"...Odpowiedział: idę, Panie. Lecz nie poszedł..." 

Jesteś ochrzczony, jesteś wierzący, praktykujesz... Mówisz to wyraźnie. 

Powtarzasz często... A obok są ludzie, którzy to lekceważą. Powiedzieli Bogu 

"nie" i żyją tylko dla siebie... Źle. Tylko dlaczego tak jest, że to często oni 

wcześniej zauważą czyjeś łzy, oni pierwsi podadzą kubek wody, oni łatwiej 

przebaczą. A gdy wrócą do Boga - wrócą naprawdę... Bliżej... Bardziej... 

 

"...Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Zaprawdę 

powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa 

niebieskiego...".                                

                                                                                          Bogumiła Szewczyk                                                                           
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BÓBRKA 

Poniedziałek 28.09 16.00 Śp. Genowefa Wójcik – 29 rocznica śmierci 

Wtorek 29.09 16.00 Śp. Maria Wojtanowska – od wnuczki 

Marysi i Błażeja 

Środa 30.09 16.00 Śp. Katarzyna Dacko – od Anny Tkaczyszyn 

Czwartek 1.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. Śp. Tadeusz Owoc – od Bronisławy i 

Marka z Górzanki 

Piątek 2.10 16.00 Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Sobota 3.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. Śp. Stanisław Podkalicki – od 

uczestników pogrzebu 

Niedziela 4.10 8.30 

 

12.30 

Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Jan i 

Stanisława Tandyrak 

Śp. Aleksander Zwierzchowski 

ORELEC 

Środa 30.09 17.30 Śp. Zofia Nawrocka – od uczestników 

pogrzebu 

Piątek 2.10 17.30 Śp. Maria Wojtanowska – od wnuka 

Tomasza z rodziną 

Niedziela 4.10 7.00 

11.00 

Śp. Edward Dyl 

Śp. Jan, Maria, Stanisław, Bronisław 

Skotniccy 

SOLINA 

Niedziela 4.10 9.45 Śp. Katarzyna Dacko – od uczestników 

pogrzebu 

HUMOR 

Małżonek wraca cichaczem, późno do domu. 

- Która godzina? - pyta zaspana zona. 

- Dziesiąta - odpowiada mąż. 

- Tak? Słyszę ze właśnie bije pierwsza...? 

- No przecież zera nie może wybić, kochanie... 

                                                        *** 

- Znowu przychodzisz do domu o trzeciej nad ranem - wrzeszczy zona na 

męża... 

- Bo prowadzę regularny tryb życia! - odpowiada mąż. 

          Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVI Niedziela zwykła  27.09.2020 r. 
1. W liturgii w tym tygodniu przypadają: w poniedziałek wspomnienie św. 

Wacława, we wtorek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 

w środę wspomnienie św. Hieronima,  czwartek wspomnienie św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus a w piątek  Świętych Aniołów Stróżów . 

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

3. Od poniedziałku Msze św. w dni powszednie będą odprawiane według 

porządku zimowego: w Bóbrce o godz. 16.00 a w Orelcu i Solinie o 17.30. 

4. W czwartek rozpoczynamy październik. Nabożeństwa różańcowe będą 

odprawiane: w  niedzielę w Bóbrce o godz. 15.00, w dni powszednie w Bóbrce o 

godz. 16.00 i następnie Msza św.,  w Solinie we wtorki a w Orelcu w środy i 

piątki o godz. 17.30 Różaniec a potem Msza św. Za udział w nabożeństwie 

różańcowym można uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. 

5. W czwartek na Nabożeństwo różańcowe, Mszę św. i spotkanie formacyjne 

zapraszam młodzież z naszej parafii z klas 6,7 i 8 wraz z Rodzicami. Spotkanie 

związane jest z przygotowaniem do przyjęcia sakramentu bierzmowania. 

6. W piątek nie  ma adoracji o godz.20.00. 

7. W tym tygodniu wypadają: I czwartek miesiąca -  w czasie Różańca o godz. 

16.00 będziemy modlić się w intencji powołań; 

I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych, w czasie nabożeństwa o 

16.00 w Bóbrce i o 17. 30 w Orelcu możliwość spowiedzi; 

I sobota miesiąca – w  Bóbrce o godz. 16.00 Różaniec i Msza św. 

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

konto dla Stowarzyszenia Orelec i została uruchomiona zbiórka pieniężna z 

której pozyskane środki zostaną przeznaczone na  spłacenie należności za  

tegoroczne prace przy kościele zabytkowym w Orelcu. Prosimy o 

rozpropagowanie tej informacji wśród przyjaciół i znajomych i zaproszenie do 

wparcia zbiórki jak największej liczby osób. 

9.                                                Bóbrka i Solina 

Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła o 

dokonanie wpłaty. 

SOLINA – Taca remontowa we wrześniu wyniosła 660 zł. Dziękuję za ofiary. 

Intencje różańcowe na październik 

1. Aby wierni świeccy więcej  angażowali się w życie Kościoła. 

2. Aby modlitwa różańcowa przemieniała nasze rodziny. 

  

https://pomagam.pl/orelec

