
 

 

  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

CHRYSTUS ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 

632 Liczne wypowiedzi Nowego Testamentu, według których Jezus 

został wskrzeszony "z martwych", zakładają, że przed 

zmartwychwstaniem przebywał On w krainie zmarłych. Takie jest 

pierwsze znaczenie, jakie przepowiadanie apostolskie nadało zstąpieniu 

Jezusa do piekieł; Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego 

dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił tam jednak 

jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom. 

633 (…) Jezus Chrystus, zstępując do piekieł, wyzwolił dusze 

sprawiedliwych, które oczekiwały swego Wyzwoliciela na łonie 

Abrahama". Jezus nie zstąpił do piekieł, by wyzwolić potępionych, ani 

żeby zniszczyć piekło potępionych, ale by wyzwolić sprawiedliwych, 

którzy Go poprzedzili. 

634 "Nawet umarłym głoszono Ewangelię..." (1 P 4, 6). Zstąpienie do 

piekieł jest całkowitym wypełnieniem ewangelicznego głoszenia 

zbawienia. Jest szeroką w swym rzeczywistym znaczeniu rozciągnięcia 

odkupieńczego dzieła na wszystkich ludzi wszystkich czasów, aby 

wszyscy ci, którzy są zbawieni, stali się uczestnikami Odkupienia. 

635 Chrystus zstąpił więc do otchłani śmierci, aby umarli usłyszeli "głos 

Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą", żyli (J 5, 25). Jezus, "Dawca życia" 

(Dz 3, 15), przez śmierć pokonał tego, "który dzierżył władzę nad 

śmiercią, to jest diabła", i wyzwolił "tych wszystkich, którzy całe życie 

przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli" (Hbr 2,14-15). Od tej chwili 

Chrystus Zmartwychwstały ma "klucze śmierci i Otchłani" (Ap 1, 18), a 

na imię Jezusa zgina się "każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i 

podziemnych" (Flp 2,10): 
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 “...Teraz dusza moja doznała lęku, i cóż mam powiedzieć?...” (J 12,27) 

 Jest wiele trudnych chwil w życiu. A niektóre zależą od ciebie. 

Bo są skutkiem grzechu, zaniedbania, nieprzemyślanych decyzji. Bo są 

skutkiem pychy, rozwiązłości, nieumiarkowania... Możesz się buntować i 

tworzyć nowe cierpienia. Ale możesz je cicho przyjąć i wynagrodzić za 

grzech. Kawałek czyśćca będziesz miał już za sobą. Dobry ból... 

 “...Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?...” 

  Jest wiele trudnych chwil w życiu. Chciałbyś je ominąć, chciałbyś 

uciec, boisz się. Ale na wiele trudnych chwil w życiu nie masz żadnego 

wpływu. Będą, czy chcesz, czy nie. Możesz tylko przyjąć je cicho lub 

rozdzierać szaty. Rozpaczać i przeklinać, albo popatrzeć na Krzyż i 

ofiarować Jemu. Będzie Mu wtedy pod krzyżem lżej... 

 “...Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć?...” 

 Jest wiele trudnych chwil w życiu. A niektóre wybierasz sam. 

Gdy odrzucasz wygody dla dobra. Przyjemności dla prawdziwych 

wartości. Gdy coś tracisz, by później zyskać więcej. Gdy niesiesz krzyż, 

który należy do innych... Wtedy i czyściec będzie za tobą, i Jezusowi lżej. 

I jeszcze zostanie na zaś. I jeszcze starczy na lepsze miejsce w niebie... 

Nie, to nic nowego. Dobrze wiesz... Ale przecież nie o to chodzi, żeby 

wiedzieć. Trzeba jeszcze się tego nauczyć. Nauczyć się cierpieć ciszej... 

 “...Jeżeli ziarno wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo,  

ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity...” 

                                                                                    Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

22.03 

16.00 Śp. Jan Zglenicki – od Anny i Tomasza Janczak 

Wtorek 

23.03 

7.30 Dziękczynna od Rodziny 

Środa 24.03 16.00 Śp. Józef Kusz 

Czwartek 

25.03 

16.00 1. Śp. Jan Zglenicki – od pracowników szkoły 

2. O zdrowie dla Anny i Władysława Drozdowskich 

Piątek 26.03 16.00 Śp. Bogumiła Kudela 

Sobota 

27.03 

16.00 Śp. Krystyna Tkacz – od Anieli Iwanickiej 

Niedziela 

28.03 

8.30 

12.30  

Śp. Robert Myrta – od Mamy 

Śp. Bogumiła Kudela 

ORELEC 

Środa 24.03 17.30 Śp.  Bogumiła Kudela 
Czwartek 

25.03 

17.30 Śp. Andrzej Podgórski – od syna Tadeusza z rodziną 

(5 rocznica śmierci) 

Piątek 

26.03 

17.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki 

Bożej dla Edwarda i Jadwigi 

Niedziela 

21.03 

7.00 

11.00 

Śp. Piotr 

Śp. Stefania Wieczorek – od uczestników pogrzebu 

SOLINA 

Czwartek 

25.03 

17.30 Śp. Bogumiła Kudela 

Piątek 26.03 17.30  Śp. Maria Brendzowska – od uczestników pogrzebu 

Niedziela 

21.03 

9.45 Śp. Maria Brendzowska – od koleżanek z pracy 

wnuka Adama 

Humor 

Z niejednego znać oblicza, 

Że nie myśli lecz oblicza.            Jan Sztaudynger 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Wielkiego Postu 21.03.2021 r. 

1. Nabożeństwa wielkopostne w tym tygodniu: Droga Krzyżowa w piątek w 

Bóbrce o godz. 16.00, w Orelcu i Solinie o godz. 17.30, a następnie Msza św.; 

Gorzkie Żale w Bóbrce po Mszy św. o godz. 12.30, w Solinie po Mszy św. o 

godz. 9.45, w Orelcu o godz. 15.00. 

2. W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. 

Dzień szczególnej modlitwy o poszanowanie ludzkiego życia. Msze św.: o 16.00 

w Bóbrce. O 17.30 w Orelcu i Solinie. 

3. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do 

Bóbrki od godz. 20.00 do 21.00. Modlimy się za naszą Ojczyznę. 

Zachęcamy do modlitwy rodzinnej w intencji Polski, Rodzin, ludzi 

młodych i naszej Parafii. 

4. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświecenie palm na 

każdej Mszy św. 

5. W zakrystii można nabyć słoiczek miodu – cena 10 zł to ofiara na 

hospicjum i paschaliki - cena 8 zł - to ofiara na Caritas. 

6. Spowiedź w naszej parafii w dni powszednie zawsze przed Mszą św. 

Przeżyjmy Wielkanoc w stanie łaski uświęcającej. 

7. W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu na letni. 

8. Możemy przekazać 1 % podatku na leczenie naszego parafianina Witka 

Fedorowicza.  Dane: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w 

Lesku z/s w Huzelach - KRS 0000036376. W rubryce: „INFORMACJE 

UZUPEŁNIAJĄCE, CEL  SZCZEGÓŁOWY 1%” wpisać: 1% na leczenie i 

rehabilitację WITOLDA FEDOROWICZA. 

9.                                                   Bóbrka 

●  W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

●  Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 

 Orelec 

● Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać do koszyka na 

stoliku z gazetkami. 

Solina 

● Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na tacę. 
  

Bóg stworzył nas bez naszej pomocy, ale nie potrafi bez naszej 



pomocy nas zbawić.                                               św. Augustyn 


