
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

III. Duch i Słowo Boże w okresie obietnic 

W teofaniach i Prawie 

707 Teofanie (objawienia Boga) rozjaśniają drogę obietnicy, od 

patriarchów do Mojżesza i od Jozuego aż do wizji, które zapoczątkowują 

misję wielkich proroków. Tradycja chrześcijańska zawsze uważała, że w 

tych teofaniach pozwalało się widzieć i słyszeć Słowo Boże, 

równocześnie objawione i "zacienione" w obłoku Ducha Świętego. 

708 Ta pedagogia Boża ukazuje się szczególnie w darze Prawa. Prawo 

zostało dane jako "wychowawca", aby prowadzić Lud do Chrystusa. 

Jednak niemoc Prawa, aby zbawić człowieka  i rosnąca znajomość 

grzechu, jaką ono daje, budzą pragnienie Ducha Świętego. Świadczą o 

tym błagalne westchnienia Psalmów.  

W okresie Królestwa i na Wygnaniu 

709 Prawo, jako znak obietnicy i przymierza, miało rządzić sercami i 

instytucjami ludu narodzonego z wiary Abrahama. "Jeśli pilnie słuchać 

będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie Mi 

królestwem kapłanów i ludem świętym". Po panowaniu Dawida Izrael 

ulega pokusie, by stać się królestwem jak inne narody. Tymczasem 

Królestwo, które jest przedmiotem obietnicy danej Dawidowi, będzie 

dziełem Ducha Świętego; będzie ono należało do ubogich według Ducha.  

710 Zapomnienie o Prawie i niewierność przymierzu prowadzą do 

śmierci. Przychodzi Wygnanie - pozorne przekreślenie obietnic, a w 

rzeczywistości tajemnicza wierność Boga Zbawiciela i początek 

obiecanego odnowienia, ale według Ducha. Było rzeczą konieczną, aby 

lud Boży przeszedł to oczyszczenie. Wygnanie przynosi już w zamyśle 

Bożym cień Krzyża, a Reszta ubogich, która powraca z Wygnania, jest 

jedną z najbardziej wyraźnych figur Kościoła. 
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                                                                                  Jezus – Chleb Życia. 

Przychodzimy do Kościoła, aby sprawować Ucztę Miłości. Nikt i nic nas 

nie może „odłączyć od miłości Chrystusowej”, bo tylko ona potrafi 

pokonać zło i śmierć. Ta Miłość zwyciężyła na Krzyżu w piątkowe 

popołudnie na Golgocie. 

Chrześcijanin, który podczas Eucharystii posila się Ciałem Pańskim i Jego 

słowem, nosi w sobie nie tylko zadatek życia wiecznego ale ma w sobie 

Bożą moc i siłę, która pozwala mu skutecznie walczyć z grzechem. 

Stańmy w prawdzie przed Bogiem i wyznajmy Mu nasze słabości, abyśmy 

z czystym sercem mogli się posilić Ciałem i Słowem Jezusa podczas tej 

Eucharystii. 

Bóg nigdy nie zostawia człowieka samego, zawsze jest przy nim, zawsze 

służy mu swą pomocą, jest dla człowieka wsparciem, o czym mówi nam 

dzisiaj pierwsze czytanie z Księgi Wyjścia. Natomiast Ewangelista Jan 

nawiązuje do starotestamentalnego wydarzenia mówi, że prawdziwym 

chlebem, jaki Ojciec daje z nieba, jest Jego Syn – Jezus Chrystus. Tylko On 

jest Chlebem Życia, kto w Niego wierzy, nie będzie łaknął i pragnął. 

Tylko Chrystus ma moc przyoblec nas przyoblec w nowego człowieka, 

stworzonego na „obraz Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”, 

o czym przypomina nam święty Paweł w Liście do Efezjan. 

W ciszy i w skupieniu wsłuchajmy się w proklamowane do nas słowo 

samego Boga. 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

2.08 

8.00 Śp. Dariusz Czerwski – 27 rocznica śmierci 

Wtorek 3.08 18.00 Śp. Helena Adamiak – od brata Mariana z rodziną 

Środa 3.08 18.00 Śp. Stefania, Jerzy, Władysław i Leszek 

Czwartek 

4.08 

18.00 Śp. Halina Sawinda – od uczestników pogrzebu 

Piątek 5.08 18.00 Śp. Andrzej Dębicki – od sąsiadów Szałaj, 

Zulewskich, Kusz i Otorowskich 

Sobota 6.08 18.00 Śp. Katarzyna Dacko – 1 rocznica śmierci 

Niedziela 

8.08 

8.30 

12.30  

Śp. Maria i Michał Wojtanowscy 

Śp. Antoni Daszkiewicz – od Janiny z rodziną 

(6 rocznica śmierci) 

ORELEC 

Środa 3.08 19.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Adasia, Bartka i ich Rodziców 

Piątek 5.08 19.00 Śp. Norbert Kuźniar – 23 rocznica śmierci 

Niedziela 

8.08 

7.00 

11.00 

Śp. Helena Adamiak – od Mamy 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marcelinki 

w 1 rocznicę urodzin 

SOLINA 

Niedziela 

8.08 

9.45 

19.00 

Śp. Jan Wilusz, Teofila i Franciszek Golonka 

Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i Jan 

Tandyrak  

HUMOR 

Mąż pyta żonę:  Dlaczego ty zawsze odcinasz koniec szynki, jak 

wkładasz ją do brytfanny?  

- Jak to dlaczego, przecież tak się robi. 

- Ale dlaczego tak się robi? 

- Moja mama zawsze tak robiła.  

Poszedł do mamy i pyta: Mamo, dlaczego ty zawsze odcinałaś koniec 

szynki, jak wkładałaś ją do brytfanny? 

- Nie wiem, pewnie dlatego, że moja mama tak robiła. 

Dotarli do babci i pytają: babciu, dlaczego ty obcinałaś koniec szynki, jak 

wkładałaś ją do brytfanny? 

- Bo miałam za małą brytfannę. 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XVIII Niedziela zwykła 1.08.2021 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: w środę wspomnienie św. Jana 

Marii Vianeya – patrona kapłanów a w piątek Święto Przemienienia 

Pańskiego. 

2. W poniedziałek Msza św. w Bóbrce będzie odprawiona o godz. 

8.00. 

3. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy a w 

Orelcu Nowenna do św. Józefa. 

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

Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania oraz możliwość 

spowiedzi; 

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 jednej tajemnicy 

Różańca. 

5. Do 20-go sierpnia trwa zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci na 

Kresach. Zebrane artykuły można przekazywać najlepiej po każdej Mszy 

św. w zakrystii. 

6. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w 

całości na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich 

prowadzonych w 4 kościołach naszej parafii. 

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

 

 Powinno się być dobrym jak chleb. Powinno się być dobrym jak chleb, 

który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może dla siebie kęs 

odkroić, nakarmić się, jeśli jest głodny.          św. Albert Chmielowski 

 

        Intencje różańcowe na sierpień 

1. Za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do 

reformowania się w świetle Ewangelii. 

2.  Za zniewolonych przez nałogi. 



 

 
 


