
Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

Jezus dobrowolnie podejmuje odkupieńczą miłość Ojca 

609 Podejmując w swoim ludzkim sercu miłość Ojca do ludzi, Jezus "do 

końca ich umiłował" (J 13, 1), ponieważ "nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13). W ten 

sposób w cierpieniu i śmierci człowieczeństwo Jezusa stało się wolnym i 

doskonałym narzędziem Jego Boskiej miłości, która pragnie zbawienia 

ludzi. Przyjął On w sposób dobrowolny mękę i śmierć z miłości do Ojca i 

do ludzi, których Ojciec chce zbawić.  

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus uprzedził dobrowolne 

ofiarowanie swego życia 

610 W przeddzień swojej męki, gdy jeszcze był wolny, Jezus uczynił z 

Ostatniej Wieczerzy spożywanej z Apostołami pamiątkę swojej 

dobrowolnej ofiary, jaką miał złożyć Ojcu dla zbawienia ludzi: "To jest 

Ciało moje, które za was będzie wydane" (Łk 22,19). "To jest moja Krew 

Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów" 

(Mt 26, 28). 

611 Eucharystia, którą Jezus ustanawia w tej chwili, będzie "pamiątką" (1 

Kor 11, 25) Jego ofiary. Włącza On Apostołów do swojej ofiary i poleca, 

by ją przedłużali. przez to Jezus ustanawia swoich Apostołów kapłanami 

Nowego Przymierza. 

Agonia w Getsemani 

612 Kielich Nowego Przymierza, który Jezus uprzedził już w czasie 

Ostatniej Wieczerzy, przyjmuje On następnie z rąk Ojca podczas agonii 

w Getsemani. Jezus staje się "posłusznym aż do śmierci" (Flp 2, 8; Hbr 5, 

7-8); modli się: "Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten 

kielich..." Jezus, zgadzając się w swojej ludzkiej woli, by wypełniła się 

wola Ojca, przyjmuje swoją śmierć jako śmierć odkupieńczą, aby "w 

swoim ciele ponieść nasze grzechy na drzewo" (1 P 2, 24). 
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    Z Ewangelii - 4 Niedziela Zwykła 
 “Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a 

nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1,22) 

     Ty też byś tak mówił, gdybyś miał władzę. Jak ktoś ważny, to chcą go 

słuchać. Przyjdą popatrzyć. Lubią czy nie lubią, zgadzają się, czy nie, ale 

przyjdą popatrzeć, posłuchać. Wtedy mógłbyś powiedzieć, tak prosto w 

oczy, jaki świat jest zły, jacy oni są źli.  
“Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.”  

     Ty też byś tak mówił, gdybyś miał władzę. To dlatego na każdym 

poziomie życia o tę władzę się bijesz. Jak się nie da gdzie indziej, to 

choćby w Kościele. Albo choćby we własnym domu. Pokazać wreszcie, 

że się ma władzę. Nad żoną. Nad dziećmi.  

“Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,  a nie jak uczeni w Piśmie.”  

    Gdybyś miał władzę. Wtedy to co innego...  Tymczasem to właśnie co 

innego. Nie o świecką władzę chodziło. Jezus nie miał takiej władzy. Ani 

oficjalnej duchowej władzy. Jego władza była w Nim. Była z Niego 

samego. Niepisana. Władza wynikająca z mocy słów. Z wiary w 

wypowiadane słowa. Władza Tego, który nas stworzył. Władza Boga. 

 “Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.”  

     Ale możesz mieć inną władzę. Tę, z której bierze się moc mówienia. Z 

Boga. Ale najpierw potrzebna władza nad sobą. Wstać już, jeśli trzeba. 

Zamknąć komputer już, jeśli trzeba. Wyjść z domu już, jeśli trzeba. 

Odrzucić grzech już, jeśli trzeba. Nie jutro, nie za chwilę, nie wtedy, 

kiedy się zachce. Władza nad swoimi słowami, odruchami, lenistwem i 

zachłannością. Władza najtrudniejsza. Nad sobą.  

     "Nawet duchom nieczystym rozkazuje  i są Mu posłuszne" 

                                                                                   Bogumiła Szewczyk  
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BÓBRKA 
Poniedziałek 

1.02 
16.00 

 

1. Śp. Marzanna Klimek – od pracowników małej 

gastronomii w Solinie 

2. Śp. Stanisław Podkalicki – od kuzyna Ryszarda z 

żoną 

Wtorek 

2.02 

16.00 1. Śp. Maria 

2. Śp. Dorota Kusz – od syna Ryszarda z rodziną 

Środa 3.02 16.00 1. Śp. Dorota Kusz – od Chrześnicy z rodziną 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Czwartek 

4.02 

16.00 1. Śp. Jan Owoc 

2. Śp. Stefania Wieczorek 
Piątek 5.02 16.00 Śp. Rozalia i Ignacy 

Sobota 6.02 16.00 Śp. Barbara Solarczyk – od Córki z rodziną 

Niedziela 

7.02 

8.30 

 

12.30  

Śp. Kazimierz Trzciański – od Renaty i 

Bogusława Kruczek 

Śp. Stanisław Podkalicki – od Rodziny 

Strzęciwilków 

ORELEC 

Wtorek 2.02 17.30 Śp. Tadeusz Fedorowicz – 11 rocznica śmierci 

Środa 3.02 17.30 

 

Śp. Janina Śnieżek – od Koła Gospodyń Wiejskich w 

Orelcu 

Piątek 5.02 17.30 Śp. Janina Śnieżek – od Stanisławy Dobrowolskiej i 

Rodziny Kozów 

Niedziela 

7.02 

7.00 

11.00 

Śp. Janina Śnieżek – od Krystyny i Leona 

Śp. Ludwika Sadowska 

SOLINA 

Wtorek 2.02 17.30 Śp. Marzanna Klimek – od znajomych 

Niedziela 

7.02 

9.45 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rodziny 

Bańczak 

Humor 

- Nie wiesz przypadkiem, kto ze znajomych chciałby sprzedać samochód? 

– pyta Kowalski Nowaka. 

- Malinowscy będą chcieli. 

- A skąd wiesz? 

- Bo im go sprzedałem w zeszłym tygodniu… 

 Ogłoszenia Duszpasterskie IV Niedziela zwykła 31.01.2021 r. 

1. We wtorek  przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to Dzień 

Życia Konsekrowanego.  Msze św. będą odprawione o godz. 16.00 w 

Bóbrce, o godz. 17.30 w Orelcu i Solinie. W czasie każdej Mszy św. 

będzie poświęcenie gromnic. Taca z tego dnia przeznaczona jest jako dar 

serca dla zakonów klauzurowych. 

2. W środę wspomnienie św. Błażeja, w piątek św. Agaty, a w sobotę św. 

Pawła Miki i Towarzyszy. 

3. W tym tygodniu przypadają: 

● I czwartek miesiąca: o 16.00 półgodzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu w intencji powołań – w czasie adoracji możliwość spowiedzi 

● I piątek miesiąca: od godz. 9.00 odwiedziny chorych, o godz. 

16.00 w Bóbrce i o godz. 17.30 w Orelcu  półgodzinna adoracja 

Najświętszego Sakramentu i spowiedź a następnie Msza św.; 

● I sobota: w Bóbrce o godz. 15.30 Różaniec wynagradzający a 

następnie Msza św. z 15-minutowym rozważaniem jednej tajemnicy 

Różańcowej. 

4. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a w 

Orelcu Nowenna do św. Józefa. 

5. 13 lutego o godz. 17.00 w Myczkowie rozpoczną się katechezy 

przedmałżeńskie i przedślubne.  

6. Intencje różańcowe na luty 

ogólna: Aby kobiety – ofiary przemocy, były chronione przez 

społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchane 

diecezjalna: o nowe powołania do życia konsekrowanego w Kościele. 

  Kiedy mężczyzna lub kobieta chcą być niezależni 

i całkowicie samowystarczalni, grozi im, że skupią się 

na samorealizacji, która przezwyciężenie wszelkich 

więzi naturalnych, społecznych lub religijnych uznaje 

za zdobycz wolności, ale w rzeczywistości skazuje ich 

na nieznośną samotność.       

                                                                                          Benedykt XVI 


