
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego  

"STAMTĄD PRZYJDZIE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH" 

Chwalebne przyjście Chrystusa - nadzieja Izraela 

673 Od Wniebowstąpienia przyjście Chrystusa w chwale jest bliskie, nawet 

jeśli nie do nas należy "znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją 

władzą" (Dz 1, 7).  

674 Św. Piotr mówi w Jerozolimie po Pięćdziesiątnicy: "Pokutujcie więc i 

nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana 

dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego 

niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od 

wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków" (Dz 3, 19-21). 

Św. Paweł kontynuuje za nim: "Jeżeli ich odrzucenie przyniosło światu 

pojednanie, to czymże będzie ich przyjęcie, jeżeli nie powstaniem ze śmierci 

do życia?" (Rz 11, 15). Wejście "całości" Izraela do zbawienia mesjańskiego, 

w ślad za wejściem "pełni pogan", pozwoli Ludowi Bożemu zrealizować 

"miarę wielkości według Pełni Chrystusa" (Ef 4, 13), gdy Bóg będzie 

"wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28). 

Ostatnia próba Kościoła 

675 Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, 

która zachwieje wiarą wielu wierzących. Prześladowanie, które towarzyszy 

jego pielgrzymce przez ziemię, odsłoni "tajemnicę bezbożności" pod 

postacią oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich 

problemów za cenę odstępstwa od prawdy. Największym oszustwem 

religijnym jest oszustwo Antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w 

którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i Jego Mesjasza, 

który przyszedł w ciele. 

677 Kościół wejdzie do Królestwa jedynie przez tę ostateczną Paschę, w 

której podąży za swoim Panem w Jego Śmierci i Zmartwychwstaniu. 

Królestwo wypełni się więc nie przez historyczny triumf Kościoła, lecz 

przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła. Triumf Boga 

nad buntem zła przyjmie formę Sądu Ostatecznego  po ostatnim wstrząsie 

kosmicznym tego świata, który przemija. 
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Największe przykazanie ze wszystkich to przykazanie 

miłości. Miłować Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego 

jest daleko ważniejsze od zachowywania w sposób skostniały 

tysięcy innych praw, które są dobre, ale tylko wtedy, gdy nie są 

celem samym w sobie.  

Z miłości Bóg stworzył świat, z miłości stworzył człowieka, 

z miłości zesłał na świat swojego Syna, z miłości On umarł i 

zmartwychwstał. Z miłości Duch Święty zstępował nawet i na 

pogan, tak jak w dzisiejszym czytaniu - na Korneliusza. Jeżeli 

jesteśmy dziećmi Boga, to także powinna nami kierować miłość, 

dlatego módlmy się o to, ponieważ będziemy sądzeni przede 

wszystkim z miłości. 

s. Faustyna Aleksandrowicz CSFN 

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


                                                     BÓBRKA 
Poniedziałek 

10.05 
18.00 1. Śp. Stefania Wieczorek – od Józefy Szewczyk ze 

Stefkowej 

2. Śp. Janina Śnieżek 

Wtorek 

11.05 

18.00 Śp. Janina Śnieżek 

Środa 12.05 18.00 1. Śp. Władysław Kusz – od Ireneusza i Wioletty 

Nawrockiej 

2. Śp. Janina Śnieżek 

Czwartek 

13.05 

18.00 1. Śp.  Janina Śnieżek 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Piątek 

14.05 

18.00 1. Śp. Janina Śnieżek 

2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od Adama z rodziną 

Sobota 

15.05 

18.00 1. Śp. Janina Śnieżek 

2. Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy 

Niedziela 

16.05 

8.30 

12.30  

Śp. Władysław Kusz – od żony Stanisławy 

I Komunia św. 

ORELEC 

Środa 12.05 19.00 Śp. Helena Adamiak – od uczestników pogrzebu 

Piątek 14.05 19.00 Śp. Stefania Wieczorek – od Bogusi, Marka, Teresy, 

Tadeusza 

Niedziela 

16.05 

7.00 

11.00 

Śp. Janina Śnieżek 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Katarzyny 

Dobrowolskiej w 99 urodziny 

SOLINA 

Wtorek 

11.05 

19.00 Śp. ks. Tadeusz Rykaczewski SAC 

Niedziela 

16.05 

9.45 Śp. Maria Brendzowska – od wnuczki Marii z 

rodziną 

HUMOR 

Katecheta chce wytłumaczyć dzieciom na przykładzie, czym jest cnota 

miłosierdzia:  Kiedy furman bije osła, a ja staram się go od tego odwieść, 

to czym się kieruję? 

- Miłością braterską - odpowiadają dzieci. 

*** 

 

   W małej wsi ksiądz rozmawia z parafianką: 

- Doszły mnie słuchy,, że wczoraj wieczorem ktoś u was straszliwie 

przeklinał. Tak nie można, dzieci się gorszą, zły przykład dla sąsiadów. 

- Bardzo przepraszam, ale właśnie wybieraliśmy się do kościoła i mój 

stary nie mógł znaleźć książeczki do nabożeństwa. 

*** 

 Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela Wielkanocna  9.05.2021 r. 

1. W liturgii w tym tygodniu w piątek przypada święto świętego Macieja 

Apostoła. 

2. W piątek rozpoczniemy nowennę przed Uroczystością Zesłania Ducha 

Świętego. 

3. Za tydzień w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, na Mszy św. o 

godz. 12.30 dzieci z klasy III przyjmą po raz pierwszy w swoim życiu 

Komunię św. Jest to święto Dzieci, Rodziców ale i całej Parafii. Módlmy 

się o wierność Chrystusowi dla tych dzieci. 

4. Od poniedziałku dzieci przygotowujące się od I Komunii św. razem z 

Rodzicami mają swe spotkania, codziennie po Mszy św. 

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

spowiedzi. 

6. 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, we wtorki będzie także odprawiana o 

godz. 19.00 Msza św. w Solinie. 

7.               W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu 

do Bóbrki między 20.00 a 21.00. Modlimy się w intencji Ojczyzny, 

naszej parafii, o ustanie epidemii  i w intencjach osobistych.                                    

 

 Żeby wytrwać, trzeba nieustannie starać się 

wypełniać to, czego Bóg od nas chce. Nie wystarcza 

jednak etyka obowiązku. Potrzebna jest postawa 

dziecka, które czyni wszystko z miłości do Ojca. 

                                                     ks. Jan Twardowski 

 



 

 


