
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
"WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO" 

687 "Tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży" (1 Kor 2, 11). 

Teraz Jego Duch jest Tym, który objawia Boga, pozwala nam poznać 

Chrystusa, Słowo Boga, Jego żywe Słowo, ale nie wypowiada samego 

siebie. Ten, który "mówił przez proroków", pozwala nam usłyszeć Słowo 

Ojca. Jego samego jednak nie słyszymy. Poznajemy Go, gdy objawia 

nam Słowo i czyni nas zdolnymi do przyjęcia Go w wierze. Duch 

Prawdy, który "odsłania" nam Chrystusa, nie mówi "od siebie" (J 16, 13). 

„świat Go przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna" (J14,17), 

podczas gdy znają Go wierzący w Chrystusa, ponieważ w nich przebywa. 

688 Kościół, wspólnota żyjąca w wierze Apostołów, który tę wiarę 

przekazuje, jest miejscem naszego poznania Ducha Świętego: 

- w Pismach, które On natchnął; 

- w Tradycji, której zawsze aktualnymi świadkami są Ojcowie Kościoła; 

- w Nauczycielskim Urzędzie Kościoła, któremu On asystuje; 

- w liturgii sakramentalnej, w której przez jej słowa i symbole Duch 

Święty prowadzi nas do komunii z Chrystusem; 

- w modlitwie, w której wstawia się za nami; 

- w charyzmatach i urzędach, które budują Kościół; 

- w znakach życia apostolskiego i misyjnego; 

- w świadectwie świętych. 

689 Ten, którego Ojciec posłał do naszych serc, Duch Jego Syna, jest 

rzeczywiście Bogiem. Współistotny Ojcu i Synowi, zarówno w 

wewnętrznym życiu Trójcy, jak i w Jej darze miłości dla świata, jest od 

Nich nierozdzielny. Adorując jednak Trójcę Świętą, ożywiającą, 

współistotną i niepodzielną, wiara Kościoła wyznaje także odrębność 

Osób. Gdy Ojciec posyła swoje Słowo, posyła zawsze swoje Tchnienie: 

jest to wspólne posłanie, w którym Syn i Duch Święty są odrębni, ale 

nierozdzielni. Oczywiście, Chrystus jest Tym, który ukazuje się, On, 

Obraz widzialny Boga niewidzialnego, ale objawia Go Duch Święty. 
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 Z niedzielnej Ewangelii... 13 Niedziela zwykła 

„Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła” (Mk 5,23 b) 

Prośba jakich wiele, ale niecierpliwość ogromna. Tu się liczy czas. Jezu, 

tu się liczy czas. Pomogłeś innym, zrób to i dla mnie. Zrób to dziś, teraz, 

już. Mój dom otwarty, czeka. Tylko przyjdź.  

„Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła” 

No bo tu się liczy czas. A On schodzi z drogi. Zatrzymuje się. Woła 

innych. Uzdrawia. To miał być twój czas, dla ciebie, dla twoich bliskich. 

Dlaczego Bóg zajmuje się wszystkim, tylko nie tobą? Dlaczego słucha 

wszystkich, tylko nie ciebie? Dlaczego do innych przyszedł wcześniej, 

bardziej, lepiej? Dlaczego twoje ręce są nadal puste?  

„Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła” 

 Już nie niecierpliwość. To już złość. Bo nie dostałeś. Czas się skończył. 

Inni byli ważniejsi. Nie dostałeś tego, o co prosiłeś. Inni dostali. To nie 

jest sprawiedliwe. To nie jest sprawiedliwe, że Jezus wysłuchał innych w 

drodze do ciebie, a ciebie nie. Gdyby wysłuchał ciebie w drodze do 

innych, a innych nie, byłoby znacznie sprawiedliwsze?  

„Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła” 

Niecierpliwość ogromna. Tymczasem: Albo wierzysz Jezusowi, albo nie. 

Jak nie wierzysz, to po co prosisz? Jak wierzysz, to spokojnie czekaj. 

Zazdrość niczego nie przyspieszy. Złość niczego nie przyspieszy. Jeśli 

cokolwiek przyspieszy cud, to tylko większa wiara. Ale większa wiara 

pozwala Bogu iść Jego własną drogą. 

                                                                                Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

28.06 
18.00 Śp. Władysław i Jerzy Tkacz 

Wtorek 

29.06 
8.00 Śp. Czesława Podgórska – od uczestników pogrzebu 

Środa 30.06 18.00 O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Czwartek 

1.07 

18.00 Śp. Stanisław Orłowski 

Piątek 2.07 18.00 Śp. Janina i Franciszek 

Sobota 3.07 18.00 Śp. Helena Adamiak – od siostry Marysi z rodziną 

Niedziela 

4.07 

8.30 

12.30  

Śp. Pelagia i Józef Podkaliccy 

Za Parafian 
ORELEC 

Środa 30.06 19.00 Śp. Bronisław Wojtanowski – od uczestników pogrzebu 

Piątek 2.07 19.00 Śp. Helena Adamiak – od Męża 

Niedziela 

4.07 

7.00 

11.00 

Śp. Helena Adamiak – od Córki z rodziną 

Śp. Władysław i Edmund Dobrowolscy 
SOLINA 

Wtorek 

29.06 

18.00 1. Śp. Piotr Dzwończyk, Anna i Michał Kusz 

2. O Boże błogosławieństwo dla Huberta w 21 

urodziny – od Rodziców i Rodzeństwa 

Niedziela 

4.07 

9.45 

19.00 

Śp. Anna Ulanowska – rocznica śmierci 

Śp. Władysław Bobusia – od kolegów z Wydziału 

Ruchu 
HUMOR 

Matka zwraca się do córki: 

- Twój chłopak, córeczko, jest źle wychowany. Podczas rozmowy ze mną 

cały czas ziewał! 

- On nie ziewał mamo, tylko próbował się odezwać... 

*** 

Facet odbiera telefon: Dzień dobry, dzwonię z apteki. Kupował pan u nas 

wczoraj tymianek? 

Tak. Istotnie. 

Nastąpiła pomyłka. Sprzedaliśmy panu cyjanek\ 

A jaka to różnica? 

Musi pan dopłacić 4,50. 

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XIII Niedziela zwykła 27.06.2021 r. 

1. We wtorek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła - Msza św. 

w Bóbrce o godz. 8.00 a odpustowa Msza św. w Solinie o godz. 18.00. 

Zachęcamy do wspólnej modlitwy w Solinie. 

2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja 

Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania; 

I piątek: nie ma odwiedzin chorych, półgodzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu i spowiedź w Bóbrce o godz. 17.30 a w Orelcu o godz. 19.00, 

następnie Msza św.; 

I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym 

Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem Różańca. 

3. W środę na podwórku naszego domu do godziny 13.00 będzie można 

pozostawić zużyty sprzęt AGD. 

4. W czasie wakacji nie będzie Adoracji w piątki w Bóbrce. 

5. W czasie wakacji jest  odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w 

niedziele o godz. 19.00. 

6. Prosimy o godny a nie swobodny strój na Mszy św. 

7.                                                   Orelec 

➢ Dziękuję panom Leonowi Dobrowolskiemu, Radkowi Gałązce, 

Bogdanowi Jakielowi, Tadeuszowi Mamrowiczowi, Stanisławowi 

Machowi, Czesławowi Mazgajowi, Januszowi Sadowskiemu, Robertowi 

Skotnickiemu i Romanowi Skocelasowi za pracę przy naprawieniu 

krawężników na  parkingu przy kościele. 

➢ O wykoszenie trawy przy kościołach proszę Rodziny panów: 

Łukasza Homy, Zbigniewa Mamrowicza, Tomasza Dobrowolskiego i 

Godzisława Czerwińskiego. 

8.                                               ZAPOWIEDZI 

 Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Łukasz 

Zaniewicz z naszej parafii i Monika Fal z parafii pw. Wniebowzięcia 

NMP w Zagórzu – zapowiedź II; 

oraz Natalia Kabaj z naszej parafii i Mariusz Adam Olszyk z parafii w 

Lesku – zapowiedź I. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, 

uniemożliwiające zawarcie ważnego małżeństwa proszony jest o 

zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 
 

 Człowiek bez wiary jest jak podróżnik bez celu, jak ktoś, kto 

walczy bez nadziei na zwycięstwo.                  św. Augustyn 


