
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego  

"STAMTĄD PRZYJDZIE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH" 

I. Powróci w chwale 

Chrystus króluje już przez Kościół 

668 "Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak 

nad umarłymi, jak nad żywymi" (Rz 14, 9). Jezus Chrystus jest Panem i 

dlatego posiada wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jest On "ponad 

wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem", ponieważ 

Ojciec "wszystko poddał pod Jego stopy" (Ef 1, 20-22). Chrystus jest 

Panem wszechświata i historii. W Nim historia człowieka, a nawet całe 

stworzenie osiąga swoje wypełnienie.  

669 Chrystus jako Pan jest także Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem. 

Wyniesiony do nieba i uwielbiony, po wypełnieniu w ten sposób do 

końca swojego posłania, pozostaje On na ziemi w swoim Kościele. 

Odkupienie jest źródłem władzy, którą Chrystus w mocy Ducha Świętego 

posiada nad Kościołem. 

 670 Od Wniebowstąpienia zamysł Boży wchodzi w swoje spełnienie. 

Jesteśmy już w "ostatniej godzinie" (1 J 2, 18). "Już przyszedł zatem do 

nas kres wieków, już ustanowione zostało nieodwołalnie odnowienie 

świata i w pewien rzeczywisty sposób już w doczesności jest ono 

antycypowane: albowiem Kościół już na ziemi naznaczony jest 

prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością". 

...w oczekiwaniu aż wszystko zostanie Mu poddane 

671 Królestwo Chrystusa obecne w Jego Kościele, nie jest jeszcze 

całkowicie wypełnione "z wielką mocą i chwałą" przez przyjście Króla na 

ziemię. W Królestwo to uderzają jeszcze złe moce do chwili, gdy 

wszystko zostanie Mu poddane.  Dlatego chrześcijanie modlą się, 

szczególnie podczas Eucharystii, by przyspieszyć powrót Chrystusa. 

672 Czas obecny jest  czasem Ducha i świadectwa, ale jest to także czas 

naznaczony doświadczaniem zła które nie oszczędza Kościoła  i 

zapoczątkowuje walkę ostatnich dni. Jest to czas oczekiwania i czuwania. 
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       Z niedzielnej Ewangelii  – V Niedziela Wielkanocna 
 

   “...latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie 

o ile nie trwa w winnym krzewie...” (J 15,4) 

 W  jesteś wierzący. Ale przecież nie jesteś wolny od myśli, że 

niewierzący i wierzący żyją tak samo. Że twoja wiara nic ci nie załatwia. 

Nie masz z tego nic więcej. Tylko obowiązki... Nie jesteś całkiem wolny 

od myśli, że nawet gorzej. Że to niewierzącym żyje się lepiej. Zdobywają, 

kochają, mają. Bez stresów, bez ograniczeń, bez konfesjonału... 

 “...latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie o ile nie trwa w 

winnym krzewie...” 

 W jesteś wierzący. Ale cię kusi ta myśl, że oni się nie przejmują, a mają 

więcej. Że świat jest po ich stronie. Są szczęśliwi... Tak naprawdę, to 

wstyd ci, że Bóg jest głuchy na tę niesprawiedliwość... 

 “...latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie o ile nie trwa w 

winnym krzewie...” 

 W zasadzie jesteś wierzący. Ale chciałbyś mieć wszystko już dziś. Mieć 

naraz kwiat i owoce. A owoc tymczasem będzie na jesieni. Jeśli ktoś cię 

wcześniej nie odłamie od krzewu... Bo bez Boga może się nawet uda 

zakwitnąć. Tylko żal będzie z pustymi rękami umierać... 

“...Bez tej miłości można żyć, ale nie można owocować...” 

“...Kto trwa we mnie, a Ja w nim ten przynosi owoc obfity...” 

                                                                                 Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

3.05 
8.30 

12.30 

Śp. Stefania Piergies 

Śp. Helena Zadorożna – od męża z dziećmi 
Wtorek 4.05 18.00 W intencji OSP Bóbrka 

Środa 5.05 18.00 Śp. Władysław Kusz – od uczestników pogrzebu 

Czwartek 

6.05 

18.00 1. Śp. Janina Śnieżek 

2. Śp. Jan Zglenicki – od Roberta i Marzeny Janczak 

Piątek 7.05 18.00 Śp. Krystyna Tkacz – od Reginy Stępień z rodziną 

Sobota 8.05 18.00 1. Śp. Janina Śnieżek 

2. Śp. ks. Tadeusz Rykaczewski 

Niedziela 

9.05 

8.30 

12.30  

Śp. Janina Śnieżek 

Śp. Barbara Solarczyk 
ORELEC 

Poniedziałek 

3.05 

7.00 

11.00 

Za Parafian 

Śp. Stefania Wieczorek – od Wiesława i Mariana z 

rodziną Wysoczańskich 
Środa 5.05 19.00 Śp. Kazimiera i Józef 

Piątek 7.05 19.00 Śp. Janina Śnieżek 

Niedziela 

9.05 

7.00 

11.00 

Śp. Stanisław Zaniewicz 

Śp. Tadeusz Śnieżek – od przyjaciela 
SOLINA 

Poniedziałek 

3.05 

9.45 Śp. Rozalia, Wiesław, Rafał Olczyk, Maria Pilch 

Wtorek 4.05 19.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Niedziela 

9.05 

9.45 Śp. Zofia, Henryk Roniek, Wanda Łubczyk 

HUMOR 

W kasie biletowej w kinie można kupić bilety i różne smakołyki. 
Mężczyzna kupuje bilet. 
Bileterka: - a może orzeszki pan kupi? 
- Nie, dziękuję. 
- A paluszki? 
- Też dziękuję.  
- Chociaż dropsy niech pan weźmie. 
Zdenerwowany mężczyzna: Nie chcę. Już mówiłem! I odchodzi. 
Niepocieszona bileterka wystawia głowę przez okienko i woła: 
- A mordercą jest szofer, sknerusie!  

 

   Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna  2.05.2021 r. 

1. Jutro wypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski 

– Msze św. według porządku niedzielnego. W liturgii w tym tygodniu 

także: we wtorek wspomnienie św. Floriana, w środę święto – rocznica 

poświęcenia bazyliki archikatedralnej w Przemyślu, w czwartek święto 

świętych apostołów Filipa i Jakuba, w sobotę uroczystość św. Stanisława, 

głównego patrona Polski. 

2. W czwartek ofiarujemy udział w nabożeństwie majowym w intencji 

powołań. Nie będzie adoracji o 17.30. 

3. W piątek I piątek miesiąca. Od 9.00 odwiedzimy chorych, adoracja 

Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 

17.30, w Orelcu o 19.00, następnie Msza św. Nie będzie adoracji o godz. 

20.00. 

4. Przypominamy że każdego dnia przed Mszą św. jest możliwość 

spowiedzi. 

5. Nabożeństwa majowe są odprawiane w dni powszednie po Mszy św. a 

w niedziele będziemy odmawiać Litanię Loretańską po Mszach św. o 

godz. 9.45, 11.00 i 12.30. W maju będą odprawiane Msze św. także w 

Solinie we wtorki o godz. 19.00. 

6. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Dziękuję za 

każdą ofiarę złożoną w kościele czy wpłaconą na konto. 

7. Intencje różańcowe na maj: 

1. Aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami dla 

dobra i ochrony obywateli. 

2. O nowe powołania kapłańskie, szczególnie do naszej 

Archidiecezji. 

 Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba 
stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to 

brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z 
Bogiem, a tego do świętości koniecznie potrzeba. 
                                                  św. Jan Maria Vianney 



 

 


