
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

I. Proces Jezusa 

Podziały wśród władz żydowskich wobec Jezusa 

595 Wśród władz religijnych w Jerozolimie nie tylko znalazł się 

faryzeusz Nikodem  czy poważany Józef z Arymatei, którzy w tajemnicy 

byli uczniami Jezusa, ale pojawiły się długotrwałe spory na Jego temat, 

tak że w przeddzień Jego męki św. Jan mógł o spierających się 

powiedzieć, że "wielu w Niego uwierzyło", chociaż w sposób bardzo 

niedoskonały (J 12, 42). Nie ma w tym nic dziwnego, jeśli weźmie się 

pod uwagę, że nazajutrz po Pięćdziesiątnicy "bardzo wielu kapłanów 

przyjmowało wiarę" (Dz 6, 7) i że byli "niektórzy nawróceni ze 

stronnictwa faryzeuszów" (Dz 15, 5). W związku z tym św. Jakub może 

powiedzieć do św. Pawła: "Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, 

a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa" (Dz 21, 20). 

596 Władze religijne w Jerozolimie nie były jednomyślne co do postawy, 

jaką należy zająć wobec Jezusa. Faryzeusze zagrozili wyłączeniem z 

Synagogi tym, którzy szli za Nim. Tym, którzy bali się, że "wszyscy 

uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie, i zniszczą [ich] miejsce święte i... 

naród", najwyższy kapłan, Kajfasz, prorokując, powiedział: "Lepiej jest 

dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród" 

(J 11, 50). Sanhedryn zadeklarował, że Jezus "winien jest śmierci" (Mt 

26, 66) jako bluźnierca. Nie mając prawa skazania Go na śmierć, wydał 

Jezusa Rzymianom pod zarzutem wzniecania buntu politycznego, co 

postawi Go na równi z Barabaszem oskarżonym o jakieś "rozruchy" (Łk 

23, 19). Istnieją więc także zagrożenia polityczne, które arcykapłani 

przedstawiają Piłatowi jako motyw skazania Jezusa na śmierć. 
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   Z  Ewangelii – 1 Niedziela Adwentu, rok B 

"...Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie..." (Mk 

13,35) 

Ale ty masz jeszcze czas, dużo czasu... Weźmiesz się więc za siebie, ale 

po niedzieli. Ale po wycieczce. Ale po awansie... Na razie jesteś zbyt 

zajęty. Na razie masz w głowie chaos.  

"...Czuwajcie, bo nie wiecie,  kiedy Pan domu przyjdzie..." 

Ale ty masz jeszcze czas. Jesteś taki młody. Nie jesteś jeszcze taki stary... 

Dopiero gdy zadzwoni pierwszy dzwonek. Gdy na zawsze odejdzie ktoś 

bliski. Albo gdy właśnie zrozumiesz, że ten, kto odszedł, był ci bardzo 

bliski. Pierwszy dzwonek. Dlaczego, gdy ktoś bliski umiera, zawsze 

mamy sobie tyle do wyrzucenia? Można było bardziej, więcej, lepiej, 

częściej... "Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą"... 

"...Czuwajcie wiec, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie..."A potem 

wszystko wraca do normy. Bo niby rozumiesz więcej. Gdybyś żył po raz 

drugi, gdybyś mógł przeżyć to jeszcze raz, już byś wiedział. Ale teraz za 

późno. Już za późno... Za późno na tę miłość, którą utraciłeś... Więc 

wszystko zostanie po staremu. 

Dlaczego jednak ciągle jest za wcześnie na prawdziwą miłość do tych, 

którzy jeszcze są obok? Dlaczego ciągle za wcześnie na prawdziwą 

miłość do Boga? 

...Spieszmy się kochać ludzi... Tak szybko odchodzimy... 

 "...Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie..." 
                                                                              Bogumiła Szewczyk                                       
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

30.11 

16.00 Śp. Maria Wojtanowska  - od Rodziny Krajewskich 

Wtorek 

1.12 

16.00 Śp. Zofia Nawrocka – od wnuczki Katarzyny z 

rodziną 

Środa 2.12 16.00 O Boże błogosławieństwo dla Klaudii z okazji 6 

urodzin 

Czwartek 

3.12 

16.00 1.  Śp. Zofia Nawrocka – od siostrzeńca Mariana 

2. Śp. Bronisław Ornat 

Piątek 4.12 16.00  Śp. Bronisław Ornat 

Sobota 5.12 16.00 1. Śp. Bronisław Ornat 

2. Śp. Tadeusz Owoc – od Krystyny i Leona 

Dobrowolskich 

Niedziela 

6.12 

8.30 

12.30  

Śp. Stanisław Podkalicki – od uczestników pogrzebu 

Śp. Stanisław Sawinda – od córki Emilii z rodziną 

(w 15 rocznicę śmierci) 

ORELEC 

Środa 2.12 17.30 Śp. Bronisława i Mieczysław 
Piątek 4.12 17.30 Śp. Maria Wojtanowska – od Mariana Podgórskiego 

Niedziela 

6.12 

7.00 

11.00 
Śp. Edward Dyl – 6 rocznica śmierci 

Śp. Maria Wojtanowska – od Joanny Jakiel z rodziną 
SOLINA 

Wtorek 1.12 17.30 Za cierpiących w czyśćcu   
Niedziela 

6.12 

9.45 Śp. Bronisław Ornat 

HUMOR 

 

Jasio, chowając za sobą procę: 

- Mamo! Chciałaś poznać nowych sąsiadów? Właśnie do nas idą! 

 

 

 

 

 

 

   Ogłoszenia Duszpasterskie – I Niedziela Adwentu 29.11.2020 r. 
1. W poniedziałek przypada święto św. Andrzeja Apostoła a w czwartek 

wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. 

2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek – o godz. 16.00 w Bóbrce 

półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań i 

możliwość spowiedzi; 

I piątek miesiąca – w związku z epidemią odwiedzimy od godz. 9.00 

osoby starsze i chore, które o  to poproszą (prosimy o informację), o 

16.00 w Bóbrce i o 17.30 w Orelcu będzie półgodzinna adoracja 

Najświętszego Sakramentu i spowiedź a następnie Msza św.; 

I sobota miesiąca - w Bóbrce o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający a 

następnie Msza św. 

3. W piątek nie ma adoracji w Bóbrce ponieważ jest I piątek miesiąca. 

4. Za tydzień dzieci, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. w 

czasie Mszy św. o godz. 8.30 otrzymają poświęcone medaliki. 

5. W zakrystii można nabywać opłatki wigilijne – w tym roku radni nie 

będą ich roznosić do domów. Przypominam, że ofiary składane za opłatki 

przeznaczone są na opłaty za energię elektryczną, w tym także na 

ogrzewanie kościoła. Są również świece wigilijne w cenie 6 zł – jest to 

ofiara na Caritas przemyską. 

6.  Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Adwent i nowy rok duszpasterski pod 

hasłem Zgromadzeni na  świętej  wieczerzy.   Zachęcamy   do   

uczestniczenia   we   Mszy św.  w  dni  powszednie i korzystania z 

sakramentów świętych – szczególnie ze spowiedzi świętej i Eucharystii. 

7.                                                   Bóbrka 

W środę o godz. 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę 

następujące Rodziny:  Michała Orłowskiego, Marcina Kaliniewicza, 

Łukasza Kaliniewicza, Bogusława Kruczka, Tadeusza Barańskiego i 

Ireneusza Lemieszczuka. 

Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła 

o dokonanie wpłaty. 

Orelec 

W środę o godz. 17.30 Nowenna do św. Józefa. 

Aby samemu stać się lepszym, nie musisz czekać na 

lepszy świat                                             Phil Bosmans 


