
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

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). Wniebowstąpienie Chrystusa 

oznacza Jego uczestnictwo, razem z człowieczeństwem, w mocy i władzy 

samego Boga. Jezus Chrystus jest Panem i dlatego posiada wszelką 

władzę w niebie i na ziemi. W Nim historia człowieka, a nawet całe 

stworzenie osiąga swoją "rekapitulację", 

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. "Kościół, czyli Królestwo Chrystusowe, już teraz 

obecne w tajemnicy", "stanowi zaczątek tego Królestwa na ziemi". 

670 Od Wniebowstąpienia zamysł Boży wchodzi w swoje spełnienie. 

Jesteśmy już w "ostatniej godzinie" (1 J 2, 18). " Kościół już na ziemi 

naznaczony jest prawdziwą, choć niedoskonałą jeszcze świętością".  

...w oczekiwaniu aż wszystko zostanie Mu poddane 

671 Królestwo Chrystusa, obecne już w Jego Kościele, nie jest jeszcze 

całkowicie wypełnione przez przyjście Króla na ziemię. W Królestwo to 

uderzają jeszcze złe moce, nawet jeśli zostały one zwyciężone u podstaw 

przez Paschę Chrystusa; do chwili, gdy wszystko zostanie Mu poddane.  

672 Chrystus powiedział przed swoim Wniebowstąpieniem, że nie 

nadeszła jeszcze godzina chwalebnego ustanowienia Królestwa 

mesjańskiego, które według proroków miało przynieść wszystkim 

ludziom ostateczny porządek sprawiedliwości, miłości i pokoju. Czas 

obecny jest według Chrystusa czasem Ducha i świadectwa, ale jest to 

także czas naznaczony jeszcze "utrapieniami" (1 Kor 7, 26) oraz 

doświadczaniem zła które nie oszczędza Kościoła i zapoczątkowuje 

walkę ostatnich dni. Jest to czas oczekiwania i czuwania. 
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 Z niedzielnej Ewangelii... Zesłanie Ducha Świętego  

“Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie” 

(J 16,12) 

A ty chciałbyś wiedzieć wszystko naraz. Jesteś pewien, że potrafisz to 

unieść. Jesteś pewien swojej dojrzałości i swojej mądrości. Wszystko w 

lot łapiesz. Mówienie, że musisz do czegoś dorosnąć, to obraza. 

“Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie” 

A ty chciałbyś wiedzieć wszystko naraz. Jesteś pewien, że potrafisz to 

unieść. Jesteś pewien, że już wszystko wiesz. Ale ktoś zadał pytanie, na 

które odpowiedzi tobie zabrakło. Ktoś zadał pytanie, a twoja odpowiedź 

nic nie wyjaśniła. Bo była usłyszana i wyuczona, ale jej jeszcze nie 

przeżyłeś. 

“Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie” 

A ty chciałbyś wiedzieć wszystko naraz. Jesteś pewien, że potrafisz to 

unieść. Ale kiedy już wydaje ci się, że jesteś święty, ciągle na nowo 

okazuje się, że jeszcze jest tyle zarośniętych kątów na twoim podwórku. 

Odkrywasz ciągle nowe grzechy, o których wcześniej nie pomyślałeś. 

Czy kiedyś będzie koniec? A stare grzechy wracają... 

“Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie” 

Jesteś pewien swojej dojrzałości i swojej mądrości. I może masz rację. 

Tylko że tutaj najważniejsza jest bliskość Boga, a nie wiedza. Tu 

najważniejsza jest modlitwa, podczas której mówi Duch Święty. To 

dlatego ludzie prości często potrafią rozumieć więcej niż uczeni w 

Piśmie. 

"Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

prawdy”                                                                                 

                                                                                     Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 
Poniedziałek 

24.05 
18.00 Śp. Janina Śnieżek 

Wtorek 

25.05 
18.00 Śp. Helena, Wincenty, Edward 

Środa 26.05 18.00 Śp. Janina Śnieżek 

Czwartek 

27.05 

18.00 1. Śp. Janina Śnieżek (ks. Jacek poza parafią) 

2. Śp. Stefania Wieczorek – od Zuzanny i Tadeusza 

Mamrowiczów 
Piątek 28.05 18.00 Śp. Czesława Podgórska – od uczestników pogrzebu 

Sobota 

29.05 

18.00 1. Śp. Janina Śnieżek 

2. Śp. Stefania Wieczorek – od sąsiadki Aliny z 

rodziną 

Niedziela 

30.05 

8.30 

12.30  

Śp. Władysław Kusz – od córki Janiny z rodziną 

Śp. Kazimierz Trzciański – od Arkadiusza i 

Doroty Sidor 

ORELEC 

Poniedziałek 

24.05 

19.00 Śp. Stanisława Skotnicka 

Środa 26.05 19.00 Śp. Antoni Iwanicki 

Piątek 28.05 19.00 Śp. Janina Śnieżek 

Niedziela 

30.05 

7.00 

11.00 

Śp. Janina Śnieżek 

Śp. Bronisław Wojtanowski 

SOLINA 

Wtorek 

25.05 

19.00 Śp. Janina Śnieżek 

Niedziela 

30.05 

9.45 Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Henryk Putkowski 

HUMOR 

Rozmawiają dwie przyjaciółki: 

- Jak myślisz, ile będziesz miała osób na przyjęciu? 

- Jeśli wy przyjdziecie, to dziesięć, a jak nie, to ze sto... 

*** 

Dwie koleżanki spotykają się rano w tramwaju: 

- Jejku, jaki tu dzisiaj ścisk... 

- Dziwne, wczoraj na dyskotece nazywałaś to "odlotową atmosferą".. 

 Ogłoszenia Duszpasterskie – Zesłanie Ducha Świętego  23.05.2021 r. 

1. Jutro święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą odprawione o godz. 

18.00 w Bóbrce i o godz. 19.00 w Orelcu.  

2. W Liturgii w tym tygodniu przypadają także: w środę wspomnienie św. 

Filipa Nereusza,  w czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana, w sobotę wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej. 

Za tydzień Niedziela Trójcy Świętej – kończy się okres Komunii św. 

wielkanocnej. 

3. W czwartek zapraszam na Mszę św. na godz. 18.00 kandydatów do 

bierzmowania z klasy 8. 

4. W piątek w Bóbrce adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 20.00 

do 21.00. 

5. Dzisiaj w uroczystość Zesłania Ducha Świętego za publiczne 

odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź można uzyskać 

odpust zupełny. 

6.                                                     Bóbrka 

        O przygotowanie ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała proszę 

Rodziny: 1. obok domu p. Smolińskiej: p. Jana Kusza, p. Fedorowiczów, 

p. Migielcz, p. Myszak, p. Kusz, p. Obłaskich i p. Wartel; 2. przy 

Kapliczce: p. Wysoczańskiego, p. Józefa Otorowskiego, p. Czesława i 

Michała Czyrkiewiczów, p. Bartłomieja Otorowskiego i p. Jana Szałaja; 

3. obok domu p. Salomei Baran: Rodziny z Soliny-Jawor; 4. przy 

kościele: Młodzież. 

                                             Orelec 

       W tym roku o przygotowanie ołtarzy na uroczystość Bożego Ciała 

proszę Rodziny Państwa: 1. obok domu p. Weroniki Dobrowolskiej: 

Renaty Jakiel, Joanny Jakiel, Moniki Jakiel i Agnieszki Kołtun; 2. obok 

rzeźby Tołhaja: Marii Orłowskiej, Jana Orłowskiego, Eugeniusza 

Podgórskiego i Aliny Lebiedź; 3. przy starym kościele: Rafała Kołtuna, 

Grażyny Szewczyk, Józefa Dobrowolskiego i Łucji Mamrowicz; 4. przy 

nowym kościele: Zuzanny Mamrowicz, Bronisława Piszczka, 

Władysławy Zaniewicz i Moniki Zaniewicz. 

 Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni 

tą mocą, którą daje wiara! Musicie być wierni! Dziś tej mocy 

bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie 

być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie 

dozwala zasmucać Ducha Świętego.                   św. Jan Paweł II 


