
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego  

Ukazywanie się Zmartwychwstałego 

641 Maria Magdalena i pobożne kobiety, które przyszły, by dokonać 

namaszczenia ciała Jezusa, pogrzebanego pospiesznie w Wielki Piątek 

wieczorem, pierwsze spotkały Zmartwychwstałego. Tak więc były one 

pierwszymi zwiastunami Zmartwychwstania Chrystusa dla samych 

Apostołów. Następnie Jezus ukazuje się właśnie tym ostatnim, najpierw 

Piotrowi, a potem Dwunastu. Piotr, widzi więc Zmartwychwstałego 

pierwszy i na podstawie jego świadectwa wspólnota stwierdza: "Pan 

rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi!" (Łk 24, 34. 36). 

642 Wszystko, co wydarzyło się w czasie tych dni paschalnych, angażuje 

każdego z Apostołów w budowanie nowej ery, która rozpoczęła się w 

poranek wielkanocny. Jako świadkowie Zmartwychwstałego będą oni 

fundamentami Jego Kościoła. Wiara pierwszej wspólnoty wierzących opiera 

się na świadectwie konkretnych ludzi, w większości żyjących jeszcze pośród 

nich. Tymi "świadkami Zmartwychwstania Chrystusa" są przede wszystkim 

Piotr i Dwunastu, ale nie tylko oni: Paweł mówi bardzo jasno, że Jezus 

ukazał się pięciuset osobom równocześnie, a ponadto Jakubowi i wszystkim 

Apostołom. 

643 Wobec tych świadectw nie można Zmartwychwstania Chrystusa nie 

uznawać za fakt historyczny. Z faktów wynika, że wiara uczniów została 

poddana radykalnej próbie przez mękę ich Nauczyciela i Jego zapowiedzianą 

wcześniej śmierć na krzyżu. Wstrząs wywołany przez mękę był tak wielki, 

że uczniowie  nie uwierzyli od razu w wiadomość o Zmartwychwstaniu. 

Ewangelie są dalekie od pokazania nam wspólnoty opanowanej jakąś 

mistyczną egzaltacją; przeciwnie, pokazują uczniów zasmuconych i 

przerażonych. Dlatego nie uwierzyli oni pobożnym kobietom wracającym od 

grobu i "słowa te wydały im się czczą gadaniną" (Łk 24, 11). Gdy Jezus 

ukazuje się Jedenastu w wieczór Paschy, "wyrzuca im brak wiary i upór, że 

nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego" (Mk 16, 14). 
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       Z niedzielnej Ewangelii  – Niedziela Miłosierdzia 

“...Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja was posyłam...” (J 20, 21) 

Tak, dobrze wiesz o tym. Ale pasuje ci to dopóki śpiewają hosanna i 

rzucają kwiaty pod nogi. Dopóki jesteś w gronie osób, które to rozumieją, 

cenią, podziwiają. Wtedy miałbyś ochotę pochwalić się “religijnymi 

sukcesami”. Ale gdy przychodzą inni czy nie wstydzisz się pójść za 

Bogiem... 

“...Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja was posyłam...” 

Tak. ale pasuje ci to dopóki przynosi radość, przyjemność, ciszę. Dopóki 

wybór nie boli, przebaczenie nie jest ciężarem, modlitwa jest łatwym 

spotkaniem. Ale gdy przychodzi krzyż, uciekasz przerażony.  Wydaje ci 

się, że uciekając przed Bogiem – uciekniesz przed krzyżem. I pewnie 

trochę tak jest... Zamknięte serce mniej cierpi... 

“...Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja was posyłam...” 

Dlaczego tak jest, że ludzie wiele wybaczą notorycznym kłamcom, 

plotkarzom, pijakom, cudzołożnikom, złośnikom. Nawet się uśmiechną i 

puszczą oko. Ale gdy pójdziesz za Bogiem, nie wybaczą ci najmniejszego 

potknięcia. Zapamiętają, wyolbrzymią, wytkną, ogłoszą światu. Pokażą 

cię palcem na ulicy... Tego nie wytrzymałeś. Spojrzenia innych... 

Zapomniałeś, że to wcale niełatwo posłać swego Syna na Krzyż. A Bóg 

posłał... Wcale niełatwo zgodzić się na krzyż. A Jezus się zgodził. Wcale 

niełatwo powiedzieć Bogu “tak”. 

 Ale trzeba to zrobić. Ty i ja... 

“...Jak Ojciec mnie posłał tak i Ja was posyłam...”  

                                                                                    Bogumiła Szewczyk 

http://www.parafia-bobrka.pl/


BÓBRKA 
Poniedziałek 

12.04 
18.00 Śp. Jan Zglenicki – od Rodziny Drozdowskich 

Wtorek 

13.04 

18.00 1. Śp. Stefania Wieczorek – od wnuczki Magdaleny 

z Rodziną 

2. Śp. Eugenia Orłowska, Kazimiera, Stefania i 

Tadeusz Fedorowicz 

Środa 14.04 18.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Czwartek 

15.04 

18.00 Śp. Maria Brendzowska – od córki Zofii 

Piątek 

16.04 

18.00 Za Parafian 

Sobota 

17.04 

18.00 Śp. Jan Zglenicki – od Rodziny Mazgajów z 

Bezmiechowej 

Niedziela 

18.04 

8.30 

12.30  

Śp. Jan i Maria Brendzowscy 

Śp. Kazimiera i Józef 

ORELEC 

Środa 14.04 19.00 Śp. Stefania Wieczorek – od Róży pw. św. Jana 

Pawła II 

Piątek 16.04 19.00 Śp. Stefania Wieczorek – od Róży pw. św. Faustyny 

Niedziela 

18.04 

7.00 

 

11.00 

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 

12-tą rocznicę ślubu 

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 

12-tą rocznicę ślubu 

SOLINA 

Niedziela 

18.04 

9.45 Śp. Roman, Alicja, Józefa Koza 

HUMOR 

Szef życzył mi dziś rano miłego dnia. Poszedłem więc do domu. 

 

- Wiesz mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do szkoły i pani 

wysłała go do domu. 

- I co pomogło? 

- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna. 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Miłosierdzia Bożego  

11.04.2021 r. 

1. Dzisiaj z racji Niedzieli Bożego Miłosierdzia w Bóbrce o godz. 15.00 

będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zachęcamy by włączyć się 

we wspólną modlitwę o tej godzinie także w domach rodzinnych. 

Przypominamy, że w na terenie Polski za odmówienie Koronki do 

Bożego Miłosierdzia wobec Najświętszego Sakramentu w kościele lub 

kaplicy, wystawionego lub przechowywanego w tabernakulum można 

codziennie zyskać odpust zupełny. 

2. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu 

w intencji naszej Ojczyzny, ustania epidemii, o zdrowie dla chorych i 

potrzebne łaski dla wszystkich opiekujących się chorymi. 

3. Dziś rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. 

4. Są pierwsi chętni do założenia Róży różańcowej w Solinie.  Prosimy o 

zgłaszanie się pragnących odmawiać systematycznie Różaniec. 

5.                                                   Bóbrka 

✓ W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

 Jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla 

sprawiedliwych. Dla grzeszników zstąpiłem na ziemię i 

dla nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie 

zbliżyć, oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia. 

                św. Faustyna Kowalska, Dzienniczek 


