
               Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

"Bóg dla nas uczynił Go grzechem" 

602 Święty Piotr sformułował wiarę apostolską w Boży zamysł zbawienia 

w taki sposób: "Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po 

przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś 

przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa jako 

baranka niepokalanego i bez zmazy. On był wprawdzie przewidziany 

przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach się objawił 

ze względu na was" (1 P 1, 18-20). Karą za grzechy ludzi, popełnione po 

grzechu pierworodnym, była śmierć. Bóg posyłając własnego Syna w 

postaci sługi, w postaci człowieka upadłego i poddanego śmierci z 

powodu grzechu, "dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, 

abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą" (2 Kor 5, 21). 

603 Jezus nie został tak odrzucony tak, jak gdyby On sam zgrzeszył.  

W miłości odkupieńczej, która zawsze łączyła Go z Ojcem, przyjął nas w 

naszym oddzieleniu od Boga, tak że mógł w naszym imieniu powiedzieć: 

"Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?" (Mk 15, 34; Ps 22, 1). Bóg, 

czyniąc Go w ten sposób solidarnym z nami grzesznikami, "własnego 

Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał" (Rz 8, 32), abyśmy 

zostali "pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna" (Rz 5, 10). 

604 Wydając swego Syna za nasze grzechy, Bóg ukazuje, że Jego zamysł 

wobec nas jest zamysłem życzliwej miłości, która poprzedza wszelką 

zasługę z naszej strony: "W tym przejawia się miłość, że nie my 

umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego 

jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy" (1 J 4,10). "Bóg zaś okazuje 

nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy 

byli jeszcze grzesznikami" (Rz 5, 8). 
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    Z Ewangelii - Niedziela Chrztu Pańskiego 
 

...Przyszedł Jezus z Nazaretu i przyjął od Jana chrzest...” (Mk 1,9) 

 Bywa, żeś jest ważniejszy od innych. Wszędzie albo tylko w jednym 

miejscu. Zawsze, albo tylko przez krótki okres czasu. Nad pięcioma lub 

setkami ludzi. Wszyscy muszą pamiętać. To oni muszą do ciebie przyjść, 

ciebie prosić, tobie się kłaniać. 

 “...Przyszedł Jezus z Nazaretu i przyjął od Jana chrzest...” 

Wydaje ci się, że zawsze musisz mieć rację. Że zawsze musisz być 

lepszy. Zawsze musisz być górą. Nie wypada wtedy korzystać z cudzych 

rad. Nie wypada iść po pomoc do podwładnego. Nawet więcej. Masz 

wrażenie, że nie wypada ci nawet zajmować się zwykłymi szarymi 

sprawami, codziennymi obowiązkami, drobnymi przepisami, tym, co 

robią wszyscy “mali” ludzie. 

 “..Przyszedł Jezus z Nazaretui przyjął od Jana chrzest...” 

 Bywa, żeś jest ważniejszy od innych. I boisz się, by ci nie spadła korona. 

Dlatego wydziwiasz. Dlatego tak ciężko być normalnym, gdy jest się 

“kimś”. 

...A Jezus, który gładzi grzechy świata, pochylił głowę przed Janem. Bo 

chciał być wszędzie tam, gdzie są ludzie. Bo był Prawdziwym 

Człowiekiem. 

 “...W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo 

i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie...”       

  Bogumiła Szewczyk  
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BÓBRKA 

Poniedziałe

k 11.01 

16.00 

 

Śp. Dorota Kusz – od OSP Bóbrka 

Wtorek 

12.01 

16.00 Śp. Jan Zglenicki – od syna Andrzeja z rodziną 

Środa 13.01 16.00 Śp. Maria Urban, Roman Urban 

Czwartek 

14.01 

16.00 Śp. Jan Zglenicki – od uczestników pogrzebu 

Piątek 

15.01 

16.00 Śp. Krystyna Tkacz – od uczestników pogrzebu 

Sobota 

16.01 

15.00 

 

 

16.00 

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Państwa Andrzeja i Urszuli Warchoł – z okazji 45 

rocznicy ślubu 

Śp. Stanisław Podkalicki – od Janiny Orłowskiej 

Niedziela 

17.01 

8.30 

12.30  

Śp. Dorota Kusz – od syna Józefa z rodziną 

O Boże błogosławieństwo dla Mateusza (17 

urodziny) i dla całej rodziny 

ORELEC 

Środa 

13.01 

17.30 

 

Śp. Janina Śnieżek – od syna Grzegorza 

Piątek 

15.01 

17.30 Śp. Janina Śnieżek – od Rodziny Minda 

Niedziela 

17.01 

7.00 

11.00 

Śp. Władysława – (7 rocznica śmierci) od Córki 

O Boże błogosławieństwo dla Konrada Sopaty w 25 

urodziny 

SOLINA 

Niedziela 

17.01 

9.45 Śp. Tadeusz Pawłowski – od uczestników pogrzebu 

HUMOR (za długi?) 
Uszczęśliwienie kobiety nie jest trudne. Należy tylko być jej:  partnerem,  

przyjacielem,  bratem, ojcem, nauczycielem, wychowawcą, spowiednikiem, 

powiernikiem, kucharzem,  mechanikiem, monterem, elektrykiem, szoferem, 

tragarzem, sprzątaczką, hydraulikiem, stolarzem, architektem wnętrz, 

psychologiem, psychiatrą, psychoterapeutą. Ważne też są cechy osobowości. 

Należy być: sympatycznym, wysportowanym,  inteligentnym ale silnym,  

kulturalnym,  twardym ale łagodnym, czułym ale zdecydowanym, 

romantycznym ale męskim dowcipnym i wesołym ale poważnym i  

dystyngowanym, odważnym,  energicznym, zapobiegawczym, 

pomysłowym, zdolnym ale skromnym i wyrozumiałym, eleganckim ale 

stanowczym, ciepłym ale  zimnym, tolerancyjnym ale zasadniczym i  

honorowym i szlachetnym ale praktycznym,  praworządnym ale gotowym 

zrobić dla niej wszystko [np. skok na bank],  zdesperowanym [z miłości] ale 

opanowanym, szarmanckim ale stałym i wiernym, uważnym ale 

rozmarzonym, ambitnym, godnym zaufania i szacunku, gotowym do 

poświęceń i, przede wszystkim wypłacalnym. 

Jednocześnie musi mężczyzna uważać na to, aby: nie był zazdrosny, a 

jednak zainteresowany, dobrze rozumiał się ze swoją rodziną, nie poświęcał 

jej jednak więcej czasu niż swojej wybrance, pozostawił swobodę, ale 

okazywał troskę i zainteresowanie gdzie była i co robiła, ubierał się w 

garnitur, ale był gotów przenosić ją na rękach przez błoto po kolana i 

wchodzić do domu przez balkon, gdy ona zapomni kluczy, lub gonić, 

dogonić i pobić złodzieja, który wyrwał jej torebkę, w której przecież miała 

tak niezbędne do życia lusterko i szminkę. 

Niestety, nawet najbardziej doskonałe wykonanie powyższych zaleceń nie 

gwarantuje sukcesu. Kobieta mogłaby się bowiem czuć zmęczona 

obecnością w jej życiu idealnego mężczyzny oraz poczuć się zdominowaną 

przez niego i uciec z pierwszym lepszym menelem z gitarą, którego napotka. 
 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego  10.01.2021 r. 

1. Dzisiaj święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia 

Pańskiego. Kolędy śpiewamy do 2 lutego. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w 

Bóbrce z modlitwą w intencji Ojczyzny. 

4. W następną niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. 

5. Serdecznie prosimy  o obserwowanie do 21 stycznia intencji 

umieszczonych w naszej gazetce parafialnej – są zmiany w terminach. 
  

 Dzięki sakramentowi chrztu świętego zamieniłeś 
się w świątynię Ducha Świętego. Obyś nigdy nie 
wypędził poprzez swoje złe uczynki tak zacnego Gościa, 
ani też nie poddał się niewoli diabła: ponieważ 
posiadasz wartość Krwi Chrystusa. 

           św. Leon Wielki 


