
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

"JEZUS CHRYSTUS UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM, 

UKRZYŻOWAN, UMARŁ I POGRZEBION" 

Jezus i wiara Izraela w Boga Jedynego i Zbawiciela 
588 Jezus gorszył faryzeuszów spożywaniem posiłków z celnikami i 

grzesznikami, których traktował z taką samą życzliwością. Jezus 

stwierdził: "Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, 

lecz grzeszników" (Łk 5, 32). Posunął się jeszcze dalej, mówiąc do 

faryzeuszów, że - ponieważ grzech jest powszechny - ci, którzy sądzą, że 

nie potrzebują zbawienia, są zaślepieni sami w sobie. 

589 Jezus gorszył przede wszystkim przez to, że utożsamił swoje 

miłosierne postępowanie wobec grzeszników z postawą samego Boga. 

Dał do zrozumienia, że zasiadając do stołu z grzesznikami, dopuszcza ich 

do uczty mesjańskiej. Najbardziej jednak Jezus poruszył władze religijne 

Izraela, gdy odpuszczał grzechy. Rzeczywiście, stwierdzają one z 

niepokojem: "Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga?" (Mk 

2, 7). Odpuszczając grzechy, Jezus albo bluźnił, ponieważ jako człowiek 

czynił się równym Bogu, albo mówił prawdę.  

590 Jedynie Boska tożsamość Osoby Jezusa może usprawiedliwić także 

Jego absolutne wymaganie: "Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie" 

(Mt 12, 30), a także Jego słowa, że w Nim "jest coś więcej niż Jonasz... 

coś więcej niż Salomon" (Mt 12, 41-42), "coś większego niż Świątynia" 

(Mt 12, 6); gdy przypomina w odniesieniu do siebie, że Dawid nazwał 

Mesjasza swoim Panem, i gdy stwierdza: "Zanim Abraham stał się, Ja 

Jestem" (J 8, 58), a nawet: "Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (J 10, 30). 

591 Jezus domagał się od władz religijnych w Jerozolimie wiary w Niego 

ze względu na dzieła Ojca, jakie wypełnia. Taki akt wiary musiał jednak 

przejść przez tajemniczą śmierć sobie, by "się powtórnie narodzić" (J 3, 

7) dzięki łasce Bożej. Członkowie Sanhedrynu działali zarówno przez 

"niewiedzę”, jak i przez "zatwardziałość" (Mk 3, 5; Rz 11, 25) "niewiary" 

(Rz 11,  
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 Z niedzielnej Ewangelii – Niedziela Chrystusa Króla 
 "...Idźcie precz bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść..." (Mt 25,34-35) 

 Nie, tego nie usłyszysz od Boga na Sądzie. Masz dobre serce. Dajesz na 

biednych, zrobiłeś paczkę na święta, żebrakowi rzucasz grosiki.  

 "...Idźcie precz (...) bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść..." 

 Tego też nie usłyszysz. Gdybyś wiedział, że ktoś jest głodny, dałbyś mu 

jeść. Gdybyś zobaczył nagiego – przyodziałbyś go. Ale tak naprawdę to nie 

znasz biednych. Nie znasz takich, którym musiałbyś dziś pomóc... 

 "...byłem głodny, a nie daliście mi jeść..." 

 Masz dobre serce. Wprawdzie z tym odwiedzaniem chorych to już nie jesteś 

taki pewny. Ciągle brakuje czasu. W więzieniu nie masz nikogo. Na 

szczęście. Bo chyba wstydziłbyś się iść. A z gośćmi też różnie bywa. 

 "...Idźcie precz ode mnie... Bo byłem głodny..." 

 Nie, tego nie usłyszysz na Sądzie Ostatecznym. Jesteś pewien. Chyba że... 

że Bóg akurat zmieni zestaw pytań. 

- byłem z samotnym sąsiadem. Czy odwiedziliście nas? 

- byłem z nienarodzonym dzieckiem. Czy broniliście nas? 

- byłem z wyśmiewanym za sklerozę, niedołężność, starość. Czy stanęliście 

obok nas? 

- byłem z grzesznikiem, który ciągle upada. Czy podaliście nam rękę? 

- potrzebowałem twojego czasu, cierpliwości, przebaczenia … 

...Na te pytania już nie jesteś tak dobrze przygotowany. Wprawdzie jest 

jeszcze trochę czasu. Ale jesteś pewien, że zdążysz to w sobie poukładać? 

"...Wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych – 

Mnieście uczynili..."                              

                                                                                       Bogumiła Szewczyk                                       
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

23.11 

16.00 1. Wypominkowa 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 

24.11 

16.00 Śp. Maria Wojtanowska – od rodziny Leszczaków z 

Olszanicy 

Środa 25.11 16.00 Wypominkowa 

Czwartek 

26.11 

16.00 1. Śp. Zofia Nawrocka – od Ewy i Andrzeja Kawa z 

rodziną;   2. Śp. Stanisław Podkalicki – od Rodziny 

Myszaków  z Tarnobrzega 

Piątek 27.11 16.00  Śp. Katarzyna Dacko – od Janiny i Henryka Miąso z 

rodziną 

Sobota 28.11 16.00 1. Śp. Zofia Nawrocka – od chrześnicy Iwony 

2. Śp. Janina Śnieżek - od  uczestników pogrzebu 

Niedziela 

29.11 

8.30 

12.30  

Śp. Tadeusz Owoc – od Agaty i Pawła Skotnickich 

Śp. Tadeusz Owoc – od brata Antoniego 

ORELEC 

Środa 25.11 17.30 Śp. Andrzej i Franciszek Wąchała 

Piątek 27.11 17.30 Śp. Maria Wojtanowska – od Stanisławy Zaniewicz z 

rodziną 

Niedziela 

29.11 

7.00 

11.00 

Śp. Maria Wojtanowska – od Zofii Wojtanowskiej z rodziną 

Śp. Zofia Nawrocka – od sąsiadki Anny z rodziną 

SOLINA 
Wtorek 24.11 17.30 Śp. Marzanna Klimek – od kolegów i koleżanek z pracy  

Niedziela 

29.11 

9.45 Śp. Bolesław Derewońko 

HUMOR 

Komendant straży pożarnej zjawia się w remizie. Spokojnie, wolnym 

krokiem, idzie korytarzem do swojego gabinetu. Siada za biurkiem, z 

namaszczeniem wypija kawę, potem drugą, przeciąga się, ziewa, nie 

spiesząc się włącza megafon i mówi: 

- No, chłopaki, zbierać się! Jest robota! Pali się urząd skarbowy... 

*** 

Trzy koleżanki z biura przychodzą w odwiedziny do czwartej, leżącej w 

szpitalu. 

- I co, dajecie sobie radę beze mnie? - pyta chora. 

- Podzieliłyśmy twoją robotę i jakoś leci. Zosia robi na drutach, Jola 

parzy kawę, a ja zabawiam szefa 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata 22.11.2020 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu, we wtorek przypada wspomnienie 

świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. 

2. W piątek w Bóbrce od godz. 20.00 do godz. 21.00 adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Modlimy się za Ojczyznę. Zapraszamy. 

3. Następna niedziela rozpoczyna czas Adwentu. Przypominając o 

sanitarnych limitach osób w kościele zachęcamy do uczestniczenia we 

Mszy św. w dni powszednie  i korzystania z sakramentów świętych – 

szczególnie ze spowiedzi świętej. 

4. Już od dzisiaj można nabywać w zakrystii opłatki wigilijne – w tym 

roku radni nie będą ich roznosić do domów. Przypominam, że ofiary 

składane za opłatki przeznaczone są na energię elektryczną, w tym także 

na ogrzewanie kościoła. 

5. Dzisiaj jest ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej 

Prowincji Księży Pallotynów, do której należy nasza Parafia. Po Mszach 

św. o godz. 11.00 i 12.30 przed wystawionym Najświętszym 

Sakramentem odmówimy akt poświecenia rodzaju ludzkiego 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za publiczne odmówienie tego aktu 

można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

6.                                                               

 

Bóbrka 

 

 Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie 

kościoła o dokonanie wpłaty. 

 

Do Nieba patrzysz w górę, a nie spojrzysz w siebie; 

Nie znajdzie Boga, kto Go szuka tylko w Niebie. 

      Adam Mickiewicz 

 

 


