
 
 
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego     

"POCZĄŁ SIĘ Z DUCHA ŚWIĘTEGO,  

NARODZIŁ SIĘ Z MARYI PANNY" 

W skrócie 

508 Z potomstwa Ewy Bóg wybrał Maryję Dziewicę, aby była Matką 

Jego Synu. Jako "pełna łaski" jest Ona "wspaniałym owocem 

Odkupienia" ; od pierwszej chwili swego poczęcia została całkowicie 

zachowana od zmazy grzechu pierworodnego oraz przez cale życie 

pozostała wolna od wszelkiego grzechu osobistego. 

509 Maryja jest prawdziwie "Matką Bożą", ponieważ jest Matką 

wiecznego Syna Bożego, który stal się człowiekiem i który sam jest 

Bogiem. 

510 Maryja "była Dziewicą przy poczęciu swego Syna, Dziewicą jako 

brzemienna, Dziewicą jako karmiąca własną piersią, Dziewicą 

zawsze": całą swoją istotą jest Ona "służebnicą Pańską" (Łk 1, 38). 

511 Dziewica Maryja "wolną wiarą i posłuszeństwem czynnie 

współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego". Wypowiedziała swoje 

"tak" "loco totius humanae naturae" - w imieniu całej ludzkiej natury. 

Przez swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką żyjących. 
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Numer 215 

   Z niedzielnej Ewangelii...  28 Niedziela Zwykła, rok  A 

 "...Posłał wiec swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę,  

lecz ci nie chcieli przyjść..." (Mt 22,3) 

 Znów odmówiłeś Bogu... Wprawdzie przyszedłeś do kościoła, ale jako 

widz. Popatrzyłeś, postałeś, pośpiewałeś... Ale Uczta odbyła się bez 

ciebie. Jakoś nie miałeś ochoty. Nie przygotowałeś się na takie Spotkanie. 

A potem weszło ci to w krew. Wcale ci tego nie jest żal... Ale wierzący 

jesteś, chodzisz na Mszę. Tylko że już nie potrzebujesz Uczty... 

 "...Powiedzcie zaproszonym: przyjdźcie na ucztę. 

Lecz oni zlekceważyli to..." 

 Znów odmówiłeś Bogu. W tę niedzielę byłeś zajęty. Miałeś gości. Byłeś 

na wycieczce. Byłeś zmęczony... Więc Uczta odbyła się bez ciebie. Jakoś 

nie miałeś czasu wpaść do kościoła... A potem weszło ci to w krew. 

Wcale ci tego nie jest żal... Ale wierzący jesteś. Co roku spowiedź, Boże 

Narodzenie i wielkanocny koszyk. Tylko że już nie potrzebujesz Mszy... 

 "...Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to..." 

 Znów odmówiłeś Bogu. Kolejna Wielkanoc bez spowiedzi... Wyszedłeś 

z wprawy. Jakoś nie widzisz potrzeby. Takie to wszystko dalekie, obce... 

Weszło ci to w krew. Wcale ci tego nie jest żal... Ale wierzący jesteś. 

Tylko że już nie potrzebujesz Boga...  

 "...Zlekceważyli to..." 

 Znów odmówiłeś Bogu... I dopiero, gdy życie da ci po twarzy. Albo gdy 

zobaczysz już cień śmierci - będzie ci żal... Bo mogła być radość z 

zaproszenia na ucztę, a jest strach. Że będzie "płacz i zgrzytanie zębów". 

 "...Uczta wprawdzie jest gotowa lecz zaproszeni nie byli jej godni..." 

                                                                                    Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

12.10 

16.00 1. Śp. Katarzyna Dacko – od kuzyna Jana 

Tkacza 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Wtorek 13.10 16.00 1. O powrót do zdrowia dla Olka 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Środa 14.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. Za Parafian 

Czwartek 15.10 16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

2. Śp. Zofia Nawrocka – od Zarządu 

Stowarzyszenia Orelec 

Piątek 16.10 16.00 Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Sobota 17.10 16.00 Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Niedziela 18.10 8.30 

 

12.30 

Śp. Zofia i Antoni Daszkiewicz, Aleksandra 

Kusz 

Śp. Aleksander Zwierzchowski 

ORELEC 
Środa 14.10 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny, 

Anny, Aliny i Natalii z okazji urodzin 

Piątek 16.10 17.30 Śp. Maria Wojtanowska – od uczestników 

pogrzebu 

Sobota 17.10 14.00 Msza św. ślubna 

Niedziela 18.10 7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo 

św. Jana Pawła II dla członkiń Róży Różańcowej 

1. Śp. Antoni Solarski – 5 rocznica śmierci 

2. Śp. Tadeusz Owoc – od uczestników pogrzebu 

SOLINA 

Wtorek 13.10 17.30 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Niedziela 18.10 9.45 Śp. Marzanna Klimek – od koleżanek i kolegów z 

pracy 

HUMOR 

W rodzinnej parafii jednego z błogosławionych męczenników ksiądz proboszcz 

zapowiada w ogłoszeniach: 

- Od wczoraj, w bocznej kaplicy wisi nasz nowy Błogosławiony. 

*** 

Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi:  Pożądałem żony bliźniego swego.  

Kapłanowi aż głos odebrało: - W tym wieku?!  

- Tak - wyjaśnia penitent - bo robi lepsze naleśniki niż mama. 
 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVIII Niedziela zwykła  11.10.2020 r. 

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: we wtorek bł. Honorata 

Koźmińskiego, w czwartek  św. Teresę od Jezusa, w piątek św. Jadwigę 

Śląską, w sobotę św. Ignacego Antiocheńskiego.. 

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

21.00. Zapraszamy. 

3. Po Mszy św. o godz. 8.30 będzie spotkanie Rodziców i dzieci z klasy 

III, pragnących przyjąć I Komunię św. w naszej parafii. 

4. Dzisiaj obchodzimy XX Dzień Papieski. Przy wyjściu z kościoła 

można złożyć ofiarę do puszki na Fundację „Dzieło Nowego 

Tysiąclecia”. Dziękujemy za dar serca. 

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. 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.   

7.                                             Bóbrka 

Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła 

o dokonanie wpłaty. 

                             Solina 

Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła 

o dokonanie wpłaty. 

  Człowiek jest wezwany, aby wykorzystując wszelkie dostępne 

siły, urzeczywistniał własne powołanie i dobro innych.                                                      

św. Jan Paweł II 

https://pomagam.pl/orelec

