
 
 
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego     
  
SYN BOŻY STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM 

W skrócie 

479 W czasie ustalonym przez Boga wcielił się Jedyny Syn Ojca, 

wieczne Słowo, to znaczy Słowo i substancjalny Obraz Ojca; nie 

tracąc natury Boskiej, przyjął naturę ludzką. 

480 Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym 

człowiekiem w jedności swojej Osoby Boskiej; z tej racji jest On 

jedynym Pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. 

481 Chrystus ma dwie natury, Boską i ludzką, nie pomieszane, ale 

zjednoczone w jednej Osobie Syna Bożego. 

482 Chrystus, będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym 

człowiekiem, ma ludzki rozum i wolę, doskonale zgodne oraz 

podporządkowane Jego Boskiemu rozumowi i woli, które posiada 

wspólnie z Ojcem i Duchem Świętym. 

483 Wcielenie stanowi wiec tajemnicę przedziwnego zjednoczenia 

natury Boskiej i natury ludzkiej w jedynej Osobie Słowa. 
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Numer 214 

   Z niedzielnej Ewangelii...  27 Niedziela Zwykła, rok  A 

 „Gdy nadszedł czas zbiorów posłał swoje sługi do rolników 

by odebrali plon jemu należny...” (Mt 21,34) 

 Jak trwoga to do Boga. Umiesz prosić... Pomóż, daj, załatw... Ileż wtedy 

jesteś gotowy obiecać! Wydaje się, że oddasz Mu wszystko... 

„Gdy nadszedł czas zbiorów posłał swoje sługi do rolników 

by odebrali plon jemu należny...” 

 Jak trwoga to do Boga. Umiesz prosić... Ale gdy już dostałeś – jest 

twoje. Nikt nie ma do tego prawa. Dumnie wznosisz głowę ponad innych. 

Zaczynasz wierzyć, że zawdzięczasz to sobie. Swoim zdolnościom. 

Swojemu szczęściu. Swojej mądrości. Swojej dobroci. 

 „Gdy nadszedł czas zbiorów posłał swoje sługi do rolników 

by odebrali plon jemu należny...” 

 Jak trwoga to do Boga. Umiesz prosić... Ale gdy nadchodzi czas 

zapłaty – uciekasz. Gdy trzeba publicznie zaświadczyć. Gdy trzeba 

publicznie zaprotestować. Gdy trzeba publicznie wyznać... Wtedy już nie 

pamiętasz, co obiecywałeś. Wtedy już nie pamiętasz, że gotów byłeś dać 

wszystko. Już ucichło. Teraz już ci wstyd mówić, że wszystko 

zawdzięczasz Jemu. Przywłaszczyłeś sobie cudze zasługi, wszyscy 

wiedzą, że to ty jesteś wielki... I dopiero, gdy znów będzie nóż na 

gardle... Obiecasz... Obiecasz? 

 „Co uczyni z owymi rolnikami? Nędzników marnie wytraci,  

a winnice odda w dzierżawę innym rolnikom. Takim, którzy Mu będą 

oddawać plon we właściwym czasie.” 

                                                                                          Bogumiła Szewczyk                                                                           

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 5.10 16.00 1. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski Pana 

Jezusa i opiekę Matki Bożej 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Wtorek 6.10 16.00 1. Śp. Marzanna Klimek – od uczestników 

pogrzebu 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Środa 7.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. Śp. Dorota Kusz – od uczestników pogrzebu 

Czwartek 8.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. Śp. Katarzyna Dacko – od Rodziny Tkaczyszyn 

Piątek 9.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Taty 

Sobota 10.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Niedziela 11.10 8.30 

 

12.30 

Śp. Katarzyna Dacko – od s. Czesławy z dziećmi 

1.Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha 

Świętego i opiekę Matki Bożej dla Konrada z 

okazji 18-tych urodzin 

ORELEC 

Środa 7.10 17.30 Śp. Maria Wojtanowska – od Julity z dziećmi 

Piątek 9.10 17.30 Śp. Zofia Nawrocka – od Zarządu Stow. Orelec 

Niedziela 11.10 7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

dla Daniela Wójcika z okazji 26-tych urodzin 

Śp. Stanisław Podgórski 

SOLINA 

Wtorek 6.10 17.30 Za cierpiących w czyśćcu 

Niedziela 11.10 9.45 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grzesia i 

całej Rodziny 

HUMOR 

          Pani katechetka zachwycona wzorowym zachowaniem Grzesia tak do 

niego mówi:  Grzesiu, ty chyba będziesz księdzem jak urośniesz!  

Na to mały spokojny człowiek odpowiedział:  

- Wolałbym jakieś spokojniejsze zajęcie, proszę pani. 

Akcja w sklepie: 

- Poproszę cukier w kostkach. 

- Nie ma. 

- To poproszę jakąś inna tanią bombonierkę dla teściowej. 

Ogłoszenia  Duszpasterskie – XXVII Niedziela zwykła  4.10.2020 r. 

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Faustynę 

Kowalską, w środę jest wspomnienie NMP Różańcowej. 

2. Adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce w piątek od 20.00 do 

21.00. Zapraszamy. 

3. W sobotę 10 X w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w 

Polańczyku będzie pielgrzymkowe spotkanie Żywego Różańca – 

początek o godz. 9.30 (czas trwania ok. 2 godzin). Zachęcam do udziału. 

Dojazd we własnym zakresie. 

4. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie spotkanie 

Rodziców i dzieci z klasy III, pragnących przyjąć I Komunię św. w naszej 

parafii. 

5. Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe w naszej parafii. Różaniec 

jest odmawiany: 

- w  niedzielę w Bóbrce o godz. 15.00 (nie ma Mszy św.), 

- w dni powszednie w Bóbrce o godz. 16.00,  w Solinie we wtorki a w 

Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30. Po Różańcu Msza św. Za udział w 

Nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny. 

6. Podziękowanie dla wszystkich, którzy przekazali 1% podatku na 

rehabilitację Witka Fedorowicza. 

7. Urząd Statystyczny w Rzeszowie przypomina o Powszechnym spisie 

rolnym. Więcej informacji w gablocie. 

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

konto dla Stowarzyszenia Orelec i trwa zbiórka pieniężna z której zebrane 

środki zostaną  przeznaczone na  spłacenie należności za  tegoroczne 

prace przy kościele zabytkowym w Orelcu.   

9.                                      Bóbrka i Solina 

Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła 

o dokonanie wpłaty. 
 

Intencje różańcowe na październik 

1. Aby wierni świeccy w większym stopniu angażowali się w życie 

Kościoła. 

2. Aby modlitwa różańcowa przemieniała nasze rodziny. 
. 

  Chodzić będziecie po ziemi z sercem miłującym; może 
to być męczeństwem, ale lepsze jest męczeństwo z miłości 
niż męka z nienawiści.    sługa  Boży kard. Stefan Wyszyński 

https://pomagam.pl/orelec

