
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
IV. Duch Chrystusa w pełni czasu   -  Chrystus Jezus 

727 Całe posłanie Syna i Ducha Świętego w pełni czasu jest zawarte w 

fakcie, że Syn od chwili Wcielenia jest namaszczony Duchem Ojca: Jezus 

jest Chrystusem, Mesjaszem.  

Całe dzieło Chrystusa jest wspólnym posłaniem Syna i Ducha Świętego. 

W tym miejscu zostanie omówione tylko to, co dotyczy obietnicy Ducha 

Świętego danej przez Jezusa i Jego daru udzielonego przez  Pana. 

728 Jezus nie objawia w pełni Ducha Świętego, dopóki sam nie zostanie 

uwielbiony przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Powoli 

jednak wskazuje na Niego, nauczając tłumy, gdy objawia, że Jego Ciało 

będzie pokarmem na życie świata. Wskazuje Go Nikodemowi, 

Samarytance i uczestnikom Święta Namiotów. Uczniom mówi o Duchu 

Świętym w związku z modlitwą i świadectwem, które powinni dawać . 

729 Dopiero wtedy, gdy nadeszła godzina, w której Jezus miał być 

uwielbiony, obiecuje On przyjście Ducha Świętego, ponieważ Jego 

Śmierć i Zmartwychwstanie będą wypełnieniem obietnicy danej ojcom. 

Duch Prawdy – Paraklet, zostanie dany przez Ojca na prośbę Jezusa; 

zostanie posłany przez Ojca w imię Jezusa; Jezus pośle Go od Ojca, 

ponieważ On wyszedł od Ojca. Duch Święty przyjdzie, poznamy Go, 

będzie z nami na zawsze, zamieszka z nami, nauczy nas wszystkiego i 

przypomni nam wszystko, co powiedział nam Chrystus, i zaświadczy o 

Nim. On doprowadzi nas do całej prawdy i uwielbi Chrystusa; przekona 

świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.  

730 Przychodzi w końcu godzina Jezusa. Jezus oddaje ducha w ręce Ojca 

w tej chwili, w której przez swoją Śmierć staje się zwycięzcą śmierci. 

Gdy więc powstaje "z martwych dzięki chwale Ojca", zaraz daje Ducha 

Świętego, "tchnąć" na uczniów. Od tej godziny posłanie Chrystusa i 

Ducha staje się posłaniem Kościoła: "Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was 

posyłam". 
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 Z niedzielnej Ewangelii - 22 Niedziela zwykła 

"...Uchyliliście przykazania Boże, A trzymacie się ludzkiej tradycji..." 

(Mk 7,8) 

 Na czarnego kota nie reagujesz. Ale trzynastego nie planujesz ważnych 

rzeczy. Na widok kominiarza szukasz guzika. Wstajesz prawą nogą. 

Robisz to, co mówi horoskop... Choć do tego przynajmniej się nie 

przyznajesz. Tego się jeszcze trochę wstydzisz. Nie wstydzisz się jednak, 

że okłamałaś szefa i zemściłaś się na znajomym.  

"...Uchyliliście przykazania Boże, A trzymacie się ludzkiej tradycji..." 

Na czarnego kota nie reagujesz. Ale musisz mieć taką sukienkę jak w 

żurnalu. Taką fryzurę jak w żurnalu. Takie buty... Ale musisz mieć taką 

książkę jak wszyscy, takie meble jak wszyscy, taki sprzęt... A gdy nie 

masz, gdy nie możesz mieć, czujesz się gorsza. Nie czujesz się jednak 

gorsza, gdy w niedzielę nie pójdziesz na Mszę... 

"...Uchyliliście przykazania Boże, A trzymacie się ludzkiej tradycji..." 

Na czarnego kota nie reagujesz. Ale wódka na stole musi być. Co by 

ludzie powiedzieli. Tradycja. Nawet w sierpniu nie mogło być inaczej - 

mus to mus... Ale w piątek zjesz schabowego, pójdziesz na zabawę w 

postny dzień, o pierwszym piątku nie pomyślisz. 

Cóż... Pan Bóg jest tak daleko... Pan Bóg, czy ty jesteś daleko od Niego? 

"...Ten lud czci mnie wargami, Lecz sercem swym daleko jest ode 

mnie...".                                                                   Bogumiła Szewczyk 
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Poniedziałek

30.08 

18.00 1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Barbara Zalewska 

Wtorek 

31.08 

18.00  Śp. Stanisław Podkalicki – 1 rocznica śmierci 

Środa 1.09 8.15 

18.00 

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 

Śp. Maria Tokarczyk 

Czwartek 

2.09 

18.00 1. Śp. Maria Tokarczyk 

2. Śp. Jerzy Czerwski 

Piątek 3.09 18.00 Śp. Maria Tokarczyk 

Sobota 4.09 18.00 1. Śp. Marzanna Klimek – 1 rocznica śmierci 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Niedziela 

5.09 

8.30 

12.30  

Śp. Dorota Kusz – 1 rocznica śmierci 

Śp. Maria Tokarczyk 

ORELEC 

Środa 1.09 19.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Alicji i Pawła Dobrowolskich w 10 rocznicę ślubu 

Piątek 3.09 19.00 Śp. Helena Adamiak – od siostry Stasi 

Niedziela 

5.09 

7.00 

11.00 

Śp. Bronisław Wojtanowski – od syna Pawła 

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Bogusławy i Czesława Mazgaj – 30 rocznica ślubu 

SOLINA 

Niedziela 

5.09 

9.45 

 

 Śp. Bronisław Kozdrowski 

HUMOR 

Żona do męża: 

- Popatrz kochanie, reklama nie kłamie! Po wypraniu rzeczywiście twoja 

koszula jest śnieżnobiała! 

- Wolałem, jak była w kratkę! 

*** 

- Wiktor, coś taki markotny? 

- Chałupa mi się spaliła, na samochód drzewo spadło, żona odeszła, a 

kredyt muszę spłacać 20 lat... 

- Aha... A markotny czemu jesteś? 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXII Niedziela zwykła 29.08.2021 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu w piątek przypada wspomnienie św. 

Grzegorza Wielkiego  papieża. 

2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3. W tym tygodniu przypadają: 

- I czwartek miesiąca - o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu 

z  modlitwą o powołania; 

- I piątek – od 9.00 odwiedziny chorych; w Bóbrce o 17.30 a w Orelcu o 

19.00 półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością 

spowiedzi a następnie Msza św.; 

- I sobota miesiąca - o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a następnie 

Msza św. z rozważaniem tajemnicy Różańca. 

4. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w 

całości na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich 

prowadzonych w 4 kościołach naszej parafii. 

5. Dzisiaj ostatni raz w tym roku będzie odprawiona Msza św. o godz. 

19.00 Msza św. w Solinie. 

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

7.                                                        Orelec 

 W środę  Nowenna do św. Józefa. 

8. Intencje różańcowe na wrzesień: 

1. Za rodziny chrześcijańskie, będące jako Kościół domowy 

pierwszym miejscem wychowania dzieci i młodzieży. 

2. O powrót do życia sakramentalnego, dla tych tych, którzy odeszli, 

o rozwój duchowy dla tych, którzy systematycznie korzystają z 

sakramentów. 

 

  Madonna pragnie, abyśmy Ją czcili pod imieniem 

Wspomożycielki. Nadchodzą tak smutne czasy, że 

naprawdę potrzebujemy tego, aby Przenajświętsza 

Dziewica pomagała nam zachować i bronić 

chrześcijańskiej wiary.                              

       św. Jan Bosko  


