
               Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Boża inicjatywa powszechnej miłości odkupieńczej 

605 Jezus w przypowieści o zbłąkanej owcy przypomniał, że ta miłość 

nie zna wyjątków: "Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w 

niebie, żeby zginęło jedno z tych małych" (Mt 18, 14). Jezus potwierdza, 

że przyszedł "dać swoje życie jako okup za wielu" (Mt 20, 28); Kościół w 

ślad za Apostołami  naucza, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi bez 

wyjątku: "Nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, za którego 

nie cierpiałby Chrystus". 

Całe życie Chrystusa jest ofiarowane Ojcu 

606 Syn Boży "z nieba zstąpił nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę 

Tego, który Go posłał" (J 6, 38); "Przeto przychodząc na świat, 

mówi:...Oto idę... abym spełniał wolę Twoją, Boże... Na mocy tej woli 

uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze" 

(Hbr 10, 5-10). Od chwili swego Wcielenia Syn Boży podejmuje Boży 

zamysł zbawienia w swoim odkupieńczym posłaniu: "Moim pokarmem 

jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło" (J 4, 

34). Ofiara Jezusa "za grzechy całego świata" (1 J 2, 2) jest wyrażeniem 

Jego komunii miłości z Ojcem: "Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie 

moje oddaję" (J 10,17).  

"Baranek Boży, który gładzi grzech świata" 

608 Gdy Jan Chrzciciel zgodził się udzielić Jezusowi chrztu razem z 

grzesznikami, zobaczył i wskazał w Jezusie Baranka Bożego, "który 

gładzi grzech świata" (J 1, 29). Ukazuje on w ten sposób, że Jezus jest 

równocześnie cierpiącym Sługą, który w milczeniu pozwala prowadzić 

się na zabicie (Iz 53, 7) i niesie grzechy wielu, oraz barankiem 

paschalnym, symbolem odkupienia Izraela w czasie pierwszej Paschy 

(Wj 12, 3-14) . Całe życie Chrystusa wyraża Jego posłanie: "służyć i dać 

swoje życie na okup za wielu" (Mk 10, 45). 
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    Z Ewangelii - 2 Niedziela Zwykła 

 “...Rabbi, to znaczy nauczycielu: Gdzie mieszkasz?...” (J 1,38) 

 Naprawdę interesuje cię religia. Czytasz religijne książki, czytasz 

katolickie gazety, czytasz dokumenty kościelne.  Żeby poznać różnice. 

Znasz nazwiska  świętych. Znasz daty z historii Kościoła... Tak wiele już 

wiesz, a przecież ciągle pytasz: 
 

 “...Rabbi, nauczycielu: gdzie mieszkasz?” 

 Naprawdę interesuje cię religia. Uwielbiasz dyskusje nad sensem życia, 

teologiczne dysputy o Panu Bogu, o historyczności postaci Jezusa z 

Nazaretu... Masz tysiące pytań, a znasz odpowiedź na innych pytań 

tysiące. Niejednego księdza mógłbyś poduczyć. Bez obrazy. Po prostu 

wiesz... A przecież ciągle pytasz: 
 

 “...Rabbi, nauczycielu: gdzie mieszkasz?” 

 Naprawdę interesuje cię religia. Dlatego szukasz. Dlatego pytasz... 

Naprawdę interesuje cię Pan Bóg. Chcesz wiedzieć o Nim wszystko. Ale 

im więcej pytasz, tym więcej pytań się pojawia. Nowych pytań... 

A Bóg nie odpowiada na każde z nich oddzielnie. Bóg nie podaje tytułu 

nowej książki, nie podaje nazwisk teologów. Tych jednak, którzy Go 

szukają, nie pozostawia bez odpowiedzi. Tyle, że nie można jej 

przeczytać czy usłyszeć. Można ją PRZEŻYĆ... Odpowiedź Boża brzmi: 

 “Chodźcie, a zobaczycie..."           

                                                                                   Bogumiła Szewczyk  
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

18.01 

16.00 

 

1. Śp. Marzanna Klimek – od koleżanek i kolegów z 

pracy 

2. Śp. Robert Myrta – od brata Mirosława z żoną i 

córką 

Wtorek 

19.01 

16.00 1. Śp. Jan Zglenicki – od wnuka Piotra 

2. Śp. Janina Śnieżek – od Władysławy Węgrzyn z 

rodziną 

Środa 20.01 16.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Czwartek 

21.01 

16.00 1. Śp. Janina Śnieżek – od Marii Węgrzyn 

2. Śp. Robert Myrta – od brata Ireneusza z żoną i 

dziećmi 

Piątek 

22.01 

16.00 1. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od wnuków 

2. Za Parafian 

Sobota 

23.01 

16.00 1. Śp. Janina Śnieżek – od właściciela, dyrekcji i 

pracowników Huty Szkła 

2.  Śp. Marzanna Klimek – od Agaty i Mirosława 

Myrta 

Niedziela 

24.01 

8.30 

 

 

12.30  

1. Śp. Stanisław Podkalicki – od Wiesława 

Zamojskiego z rodziną 

2. Śp. Maria Bandrowska 

Śp. Dorota Kusz – od Macieja i Karoliny 

Zamojskich 

ORELEC 

Środa 

20.01 

17.30 

 

Śp. Tadeusz Owoc – od Katarzyny i Zbigniewa 

Gibałów 

Piątek 

22.01 

17.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

członkiń Róży pw. św. Faustyny 

Niedziela 

24.01 

7.00 

11.00 

Śp. Stanisław Dobrowolski 

 Śp. Tadeusz i Daniela Owoc – od Córek z rodzinami 

SOLINA 

Niedziela 

24.01 

9.45 Śp. Stanisław, Helena Bańczak, Józefa i Michał 

Karwaj 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela zwykła 17.01.2021 r. 

1.  W Liturgii w tym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Józefa 

Sebastiana Pelczara a  w czwartek wspomnienie św. Agnieszki. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3. W piątek przypada uroczystość św. Wincentego Pallottiego. Msze 

św. o 16.00 w Bóbrce i o 17.30 w Orelcu – zapraszamy do uczczenia 

przez udział w Eucharystii Założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa 

Katolickiego. 

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

Bóbrce z modlitwą w intencji Ojczyzny. 

5. Prosimy o obserwowanie do 21 stycznia intencji umieszczonych w 

naszej gazetce parafialnej – są zmiany w terminach. 

 Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne 

powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka.                      

                                                                                     Maria Dąbrowska 

HUMOR  
Mama pyta się swego synka: 
- Kaziu, jak się czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie : ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie wiem.  

*** 
• Rozmowa w przedszkolu: 
- Skąd się wziąłeś na świecie? 
- Mama mówi, ze bocian mnie rzucił w kapustę. 
- Aaa, to dlatego jesteś głąbem. 

*** 

Jasiu postanowił sie ożenić. Rozmawia więc na ten temat z księdzem. 

- A ładna ta Twoja narzeczona? - pyta ksiądz 

- Oj, piękna. Wszyscy mówią, że jak Matka Boska. 

- Na pewno? A masz zdjęcie? 

- A mam - odpowiada Jasio i pokazuje księdzu zdjęcie. 

Ksiądz spojrzawszy na zdjęcie woła: - O Matko Boska... 


