
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

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). Przyjście eschatologiczne może wypełnić się w 

każdej chwili.  

674 Przyjście Mesjasza w chwale jest zatrzymane w każdej chwili historii 

do momentu uznania Go przez "całego Izraela" (Rz 11, 26; Mt 23, 39). 

Św. Piotr mówi do Żydów 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" (Dz 3, 19). 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).  

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 Jego 

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. 
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 Z niedzielnej Ewangelii... Uroczystość Świętej Trójcy 

"...Niektórzy jednak wątpili..." (Mt 28,17)      

 Może czujesz się lepszy od nich. Ty wierzysz. Ze wszystkim się 

zgadzasz, nie masz żadnych wątpliwości, nigdy się nie buntowałeś... 

Czujesz się lepszy. Twoja wierność powinna być wyróżniona, 

nagrodzona, zapisana ku pamięci potomnych... 

 “...Niektórzy jednak wątpili...” 

 Może czujesz się lepszy od nich... A może po prostu nigdy się naprawdę 

Bogiem nie przejąłeś? A może jeszcze nie niosłeś prawdziwego krzyża? 

A może Bóg cię oszczędził, boś jeszcze za słaby, za mały, za 

dziecinny?... 

 “...Niektórzy jednak wątpili...” 

Może i jesteś lepszy. Może… Ale nigdy nie będziesz wiedział: co by było 

gdyby... Może ich krzyża byś nie udźwignął. 

...Ale gdy nagle zawali się świat... Gdy rozpacz przesłoni serce... Gdy nad 

przepaścią nie zobaczysz Bożej dłoni... Oprzyj się o ten krzyż i nie bój 

się. Jezus jest Panem wszystkiego, co istnieje. Poradzi sobie i z twoim 

uczuciem, z twoim bólem, z twoim zwątpieniem. Jeśli - nawet nie 

wierząc - zawołasz Go... 

 “...Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił: 

Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi...” 

                                                                                  Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 
Poniedziałek 

31.05 
18.00 1. Śp. Janina Śnieżek 

2. Śp. Helena Adamiak – od Rodzin Podgórskich i 

Mazgajów 

Wtorek 

1.06 

18.00 1. Śp. Janina Śnieżek 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Środa 2.06 18.00 1.  Śp. Janina Śnieżek 

2. Za Parafian 

Czwartek 

3.06 

8.30 

12.00 

Śp. Janina Śnieżek 

Śp. Dorota Kusz – od Żywego Różańca z Bóbrki 

Piątek 4.06 18.00 1. Śp. Stanisław Prorok 

2. Śp. Janina Śnieżek 

Sobota 5.06 18.00 1. Śp. Stanisław Prorok 

2. Śp. Halina Sawinda – od uczestników pogrzebu 

Niedziela 

6.06 

8.30 

 

12.30  

Śp. Dorota Kusz – od Bronisławy i Kazimiera 

Polewka 

Śp. Maria i Stanisław 

ORELEC 

Poniedziałek 

31.05 

19.00 Śp. Bronisław Wojtanowski – od uczestników 

pogrzebu 

Środa 2.06 19.00 Śp. Józef, Czesław, Ryszard Wieczorek 

Czwartek 

3.06 

10.30 Śp. Bronisław Dobrowolski 

Piątek 4.06 19.00 Śp. Urszula i Józef Mamrowicz 

Niedziela 

6.06 

7.00 

11.00 

Śp. Wanda i Roman Kluz 

Śp. Stefania Wieczorek – od wnuczki Ani z rodziną 

SOLINA 

Czwartek 

3.06 

9.45 Śp. Stanisław Prorok 

Niedziela 

6.06 

9.45 Śp. Stanisław Prorok 

HUMOR 

Na niedzielnej Mszy proboszcz udzielał chrztu dzidziusiowi, który darł 

się przez całą Eucharystię. Na końcu proboszcz podziękował 

dzidziusiowi za 'czynny udział we Mszy świętej'. 

*** 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej 

30.05.2021 r. 

1. Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się okres 

Komunii św. wielkanocnej. 

2. Jutro jest Święto Nawiedzenia NMP. Msze św. w Bóbrce o godz. 18.00 

i w Orelcu o 19.00. 

3. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Procesje Eucharystyczne po 

Mszach św. o godz. 10.30 w Orelcu i 12.00 w Bóbrce. Prosimy o 

przygotowanie i pobożny udział w procesji dorosłych, młodzież i dzieci. 

4. W czasie oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna w Bóbrce po 

Mszy św. a w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.30. (W czasie procesji 

będziemy odmawiać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa). 

5. W tym tygodniu przypadają: 

I piątek: od 9.00 odwiedziny chorych; adoracja Najświętszego 

Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30, w Orelcu 

19.00, następnie Msza św. 

I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a po nim Msza św. z 

rozważaniem jednej tajemnicy Różańca; po Mszy św. procesja wokół 

kościoła ze śpiewem Litanii  do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

6. W czerwcu będziemy odmawiać  Litanię do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa przed Najświętszym Sakramentem w dni powszednie po Mszy św. 

a w niedziele po Mszach św. o godz. 9.45, 11.00 i 12.30. 

7. W piątek nie ma adoracji w Bóbrce o godz. 20.00. 

8.     Intencje różańcowe na czerwiec: 

ogólna: W intencji przygotowujących się do małżeństwa, aby wzrastali w 

miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością 

diecezjalna: Za tych, którzy w tym roku przystępują do pierwszej 

spowiedzi i Komunii św. oraz do bierzmowania.             

9.                                             Bóbrka 

Dziękuję za ofiarę 900 zł złożoną na potrzeby kościoła przez Rodziców 

dzieci z klasy III.    
  W Trójcy można dostrzec pierwowzór ludzkiej rodziny, złożonej z 

mężczyzny i kobiety, którzy zostali powołani, aby być dla siebie nawzajem 

darem we wspólnocie miłości otwartej na życie. W Trójcy Przenajświętszej 

znajdujemy także wzorzec rodziny Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie 

mają budować autentyczne więzi wspólnoty i solidarności. To miłość jest 

konkretnym znakiem wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.        

                                                                                                  św. Jan Paweł II 


