
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Chwalebne przyjście Chrystusa - nadzieja Izraela 

II. Aby sądzić żywych i umarłych 

678 W ślad za prorokami i Janem Chrzcicielem Jezus zapowiedział w 

swoim przepowiadaniu sąd, który nastąpi w dniu ostatecznym. Zostanie 

wtedy ujawnione postępowanie każdego człowieka i wyjdą na jaw 

tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która 

lekceważyła łaskę ofiarowaną przez Boga. Postawa wobec bliźniego 

objawi przyjęcie lub odrzucenie łaski i miłości Bożej. Jezus powie w dniu 

ostatecznym: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich 

najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40). 

679 Chrystus jest Panem życia wiecznego. Do Niego jako do Odkupiciela 

świata należy pełne prawo ostatecznego osądzenia czynów i serc ludzi. 

"Nabył" On to prawo przez swój Krzyż. W taki sposób Ojciec "cały sąd 

przekazał Synowi" (J 5, 22). Syn jednak nie przyszedł, by sądzić, ale by 

zbawi i dać życie, które jest w Nim. Przez odrzucenie łaski w tym życiu 

każdy osądza już samego siebie, otrzymuje według swoich uczynków i 

może nawet potępić się na wieczność, odrzucając Ducha miłości. 

W skrócie 

680 Chrystus Pan króluje już przez Kościół, ale jeszcze nie wszystkie 

rzeczy tego świata są Mu poddane. Triumf Królestwa Chrystusa nie 

nastąpi bez ostatniego ataku mocy zła. 

681 W dniu sądu na końcu świata Chrystus przyjdzie w chwale, aby 

doprowadzić do ostatecznego triumfu dobra nad złem, które w historii, 

jak pszenica i kąkol, rosły razem. 

682 Przychodząc na końcu czasów sądzić żywych i umarłych, chwalebny 

Chrystus objawi ukryte zamiary serc i odda każdemu człowiekowi w 

zależności od jego uczynków oraz jego przyjęcia lub odrzucenia laski. 
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 Z niedzielnej Ewangelii... 10. Niedziela Zwykła 

“...Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie 

może się ostać...” (Mk 3,24) 

Najlepiej to widać w polityce. Walcząca wewnątrz siebie partia 

przegrywa wybory, choćby ludzie byli przeciw jej przeciwnikowi. Ale tak 

jest zawsze. W każdej dziedzinie. W całym życiu... 

“...Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, nie może się ostać.” 

Tak samo przegrywa rodzina, gdy pozwala sobie nie być razem. Tak 

przestaje być świadkiem Kościół, gdy pięć kłócących się wyznań nawraca 

zdezorientowanego poganina. Tak może przegrać każda wspólnota... 

“...Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, nie może się ostać.” 

Tak może być i w każdym z nas. Jeśli postępujesz wbrew sobie. 

Nienawidzisz siebie. Nie akceptujesz. Nie słuchasz swojego sumienia, 

serca, rozumu. Jeśli twoje czyny kłócą się z przekonaniami, twoje słowa 

kłamią. Wcześniej czy później przegrasz. Wystarczy zły doradca, złe 

słowo, zła myśl...  

“...Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, nie może się ostać.” 

Jeśliś nie pogodzony ze sobą – to przegrasz. Ale jeśli masz zasady, jeśliś 

im wierny i wtedy gdy nikt nie widzi, nikt nie słyszy, nikt nie wie – 

wtedy nie zniszczy cię żaden huragan. Nawet wielkie wątpliwości, nawet 

największy kryzys wiary. Może zraniony, obolały – ale wytrwasz. 

Trzeba tylko przyznać, że nie wszystko potrafisz, ale to co potrafisz – 

trzeba zrobić. Na swoją miarę... To da siły na więcej. 

“...I jeśli dom jest wewnętrznie skłócony, To taki dom nie będzie mógł 

się ostać...” 

                                                                                Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 
Poniedziałek 

7.06 
18.00 1. Śp. Stanisław Prorok 

2. Śp. Anna, Jan, Tadeusz i Teofil Łuneccy 

Wtorek 

8.06 

18.00 1. Śp. Władysław Kusz – syna Romana z rodziną 

2. O zdrowie dla syna Mariana 

Środa 9.06 18.00 1. Śp. Stanisław Prorok 

2. Śp. Bronisław Wojtanowski 

Czwartek 

10.06 

18.00 1. Śp. Stanisław Prorok 

2. Śp. Helena Adamiak – od Moniki i Grzegorza 

Zapał 

Piątek 

11.06 

18.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 

dla Maćka w 9 urodziny 

2. O Boże błogosławieństwo dla Milana w 1 

rocznicę urodzin i dla jego Rodziców 

3. Za Parafian 

Sobota 

12.06 

18.00 1. Za Parafian 

2. Śp. Władysław Kusz – od wnuczki Karoliny z 

rodziną 

Niedziela 

13.06 

8.30 

12.30  

Śp. Stanisław Prorok 

Dziękczynna z 40 lat małżeństwa z prośbą o dalsze 

Boże błogosławieństwo 

ORELEC 

Środa 9.06 19.00 Śp. Stefania Wieczorek – od Syna z Żoną i synem 

Miłoszem 

Piątek 11.06 19.00 Śp. Stanisław Prorok 

Niedziela 

13.06 

7.00 

 

11.00 

Śp. Stefania Wieczorek – od wnuka Kazimierza z 

rodziną 

O Boże błogosławieństwo dla Maćka 

SOLINA 

Niedziela 

13.06 

9.45 Śp. Kazimierz Czaja 

HUMOR 

Celnik zwraca sie do mężczyzny przekraczającego granice: 

- Za papugę musi pan zapłacić cło. Gdyby była wypchana, mógłby pan ją 

wywieźć za darmo... 

- Stachu, nie wygłupiaj się, płać! - krzyczy papuga. 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – X Niedziela zwykła 6.06.2021 r. 

1. W Liturgii we wtorek wspominamy św. Jadwigę Królową a w sobotę 

jest wspomnienie Niepokalanego Serca NMP. 

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

Mszy św., a dzisiaj (w niedzielę) po Mszy św. o godz. 12.30. W czasie 

procesji będziemy odmawiać Litanię do Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Zapraszamy do udziału we Mszy św. i procesji w czasie oktawy. 

3. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała – po Mszy św. 

poświęcenie wianków i błogosławieństwo dzieci. 

4. W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – 

odpust parafialny. Kazanie odpustowe tego dnia będzie mówił  ks. 

Andrzej Zelek SAC z Lublina. Msza św. w Bóbrce o godz. 18.00. W 

Orelcu będzie Msza św. o godz. 8.00. Zapraszamy do wspólnego 

świętowania i dziękczynienia Sercu Pana Jezusa za błogosławieństwo. Za 

publiczne odmówienie Aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana 

Jezusa można uzyskać odpust zupełny. Tego dnia post nie obowiązuje. 

Dzieci z klasy IV będą tego dnia dziękować Panu Bogu za dar życia w 

łasce i Komunię św. 

5. Od soboty 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. 

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

7. Intencje różańcowe na czerwiec: 

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

miłości z wiernością, wielkodusznością, i cierpliwością 

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

spowiedzi i Komunii św. oraz do bierzmowania. 

8. ZAPOWIEDZI 

 Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Grzegorz 

Andrzej Cioć i Kinga Kusz – oboje pochodzący z naszej. Zapowiedź I. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, 

uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o 

zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 

 Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi. Jeśli idziecie za 

Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, to nie może być 

innego celu jak dom Ojca, który jest w niebie. Tego celu nie można 

stracić z oczu.                                            św. Jan Paweł II 


