
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ  

I. Kościół - Lud kapłański, prorocki i królewski 

783 Jezus Chrystus jest Tym, którego Ojciec namaścił Duchem Świętym i 

którego ustanowił "Kapłanem, Prorokiem i Królem". Cały Lud Boży 

uczestniczy w tych trzech funkcjach Chrystusa i ponosi odpowiedzialność 

za posłanie i służbę, jakie z nich wynikają. 

784 Wchodząc do Ludu Bożego przez wiarę i chrzest, otrzymuje się 

uczestnictwo w szczególnym powołaniu tego ludu: w jego powołaniu 

kapłańskim: "Chrystus Pan, Kapłan wzięty spośród ludzi, nowy lud 

<<uczynił królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu>>. Ochrzczeni 

poświęceni są przez odrodzenie i namaszczenie Duchem Świętym, jako 

dom duchowy i święte kapłaństwo". 

785 "Święty Lud Boży uczestniczy także w funkcji prorockiej Chrystusa". 

Dokonuje się to przede wszystkim przez nadprzyrodzony zmysł wiary, gdy 

"niezachwianie trwa przy wierze raz podanej świętym", gdy pogłębia jej 

rozumienie i staje się świadkiem Chrystusa pośród tego świata. 

786 Wreszcie Lud Boży uczestniczy w królewskiej funkcji Chrystusa. 

Chrystus urzeczywistnia swoją królewskość, przyciągając do siebie 

wszystkich ludzi przez swoją Śmierć i swoje Zmartwychwstanie. Chrystus, 

Król i Pan wszechświata, stał się sługą wszystkich, "nie przyszedł, aby Mu 

służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 28). 

Dla chrześcijanina "służyć Mu - znaczy panować", szczególnie "w ubogich 

i cierpiących". Lud Boży urzeczywistnia swoją "godność królewską", 

żyjąc zgodnie z tym powołaniem do służby z Chrystusem. 

Wszystkim odrodzonym w Chrystusie znak krzyża nadaje królewską 

godność, namaszczenie zaś Duchem Świętym konsekruje ich na kapłanów. 

Wszyscy zatem chrześcijanie napełnieni Duchem i mądrością powinni być 

świadomi, że przysługuje im godność królewska oraz udział w funkcji 

kapłańskiej. Cóż jest bowiem bardziej królewskiego niż to, że dusza 

potrafi kierować swoim ciałem w poddaniu Bogu? Cóż jest bardziej 

kapłańskiego, jak poświęcić Panu czyste sumienie i składać na ołtarzu 

serca nieskalane ofiary pobożności? 
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“...Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych...” (Mk 

9,42) 

Właściwie to chcesz żyć według przykazań. Widzisz w nich wielką wartość. 

Chciałbyś je wypełniać jak potrafisz najlepiej. Może nawet się do tego 

przyznajesz. Ale w tajemnicy. Ale wybranym. Ale nie zawsze... 

“...Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych...” 

Właściwie to chcesz żyć według przykazań. Ale tylko dopóki jesteś sam. W 

swoim domu. Bo w szkole, w pracy nigdy się do tego nie przyznasz. Dzisiaj 

nie wypada być świętym. Nie wypada przejmować się dekalogiem. Nie 

wypada się modlić, przyjmować Komunii, iść w procesji... Nie wypada... 

“...Kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych...” 

Właściwie to chcesz żyć według przykazań. Ale w głębi duszy. Tak, żeby 

nikt tego nie widział. A z innymi śmiejesz się z chrześcijańskich wartości. 

Z tych, którzy biorą wiarę na serio. Po prostu się wstydzisz. Wstydzisz się 

swoich ideałów. I nadrabiasz słowami, żeby się pokazać choć trochę gorszy 

niż jesteś... Dzisiaj wypada być złym. To jest dobrze widziane... 

A jeśli przez ciebie ktoś uwierzy, że naprawdę warto tak żyć? Bez 

chrześcijańskich wartości? Zostaną ci tylko słowa Jezusa "kto by stał się 

powodem grzechu..." 

“...temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński na szyi 

i wrzucić go w morze...” 

                                                                                    Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek

27.09 

16.00  Śp. Maria Tokarczyk 

Wtorek 28.09 16.00  1. Śp. Maria Tokarczyk 

2. Śp. Michał Zaniewicz – od uczestników 

pogrzebu 

Środa 29.09 16.00 1. Śp. Maria Tokarczyk 

2. O zdrowie dla Tadeusza Ulanowskiego 

Czwartek 

30.09 

16.00 1. Śp. Maria Tokarczyk 

2. Śp. Helena Adamiak – od Pracowników Ośrodka 

„San” w Solinie 

Piątek 1.10 16.00 Śp. Władysław Kusz 

Sobota 2.10 16.00 1. Śp. Władysław Kusz 

2. Śp. Zofia 

Niedziela 

3.10 

8.30 

12.30  

Śp. Władysław Kusz 

Dziękczynna za otrzymane łaski 
ORELEC 

Środa 29.09 17.30 Śp. Michał Podgórski 

Piątek 1.10 17.30 O Boże błogosławieństwo dla Fabiana w 7 i dla Elizy 

w 3 urodziny 

Niedziela 

3.10 

7.00 

11.00 

Śp. Edward Dyl 

O Boże błogosławieństwo dla Członkiń Żywego 

Różańca z Róży pw. św. Jana Pawła II i ich Rodzin 
SOLINA 

Niedziela 

26.09 
9.45 

 

Śp. Sławomir Bury, Krystian Pacyna 

HUMOR księdza Piotra Pawlukiewicza o relacjach małżeńskich 

 Ks. Piotr zawsze dążył do tego, by małżonkowie umieli zakochać się w 

Bogu i byli Jemu oddani. A z takim oto wyzwaniem zmierzył się pewien 

pan, który przesadził z alkoholem na przyjęciu i w efekcie zachował się 

niezbyt elegancko: „Gdy obudził się w niedzielę rano, doskonale zdawał 

sobie sprawę z tego, że jego wina była wielka. Wykąpał się, ubrał, poszedł 

do spowiedzi. Wrócił, a żona się oczywiście nie odzywa. On powiedział 

wtedy mniej więcej tak: 

– Wiem, że szykują się ciche dni za to, co wczoraj zrobiłem. Zasłużyłem na 

karę, ale byłem u spowiedzi. Bóg mi przebaczył. Nałożyłem sobie pokutę, 

że przez rok nie będę pił alkoholu. Przepraszam cię. Uklęknę teraz i 

pocałuję cię w ręce, ale ty mnie teraz kochaj, bo ja jestem dobrym mężem, 

który po prostu miał wpadkę. Przepraszam cię za wszystko, a ty masz mnie 

kochać. I żadnych cichych dni.  

– Wiesz, ja cię kiedyś zabiję – odpowiedziała ona, siadając obok niego. 

– Kalkulowałem to. Tylko że totalnie ci się to nie opłaca. 

Ona jeszcze do obiadu była spięta, ale potem zrozumiała”. 

 Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVI Niedziela zwykła 26.09.2021 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w poniedziałek św. 

Wincentego a Paulo, we wtorek św. Wacława, w środę święto Świętych 

Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w czwartek św. Hieronima, w 

piątek św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w sobotę Świętych Aniołów Stróżów. 

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

3. W piątek rozpoczynamy miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe 

będą odprawiane: w  niedzielę w Bóbrce o godz. 15.00, w dni powszednie 

w Bóbrce o godz. 16.00 i następnie Msza św.,  w Solinie we wtorki a w 

Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30 Różaniec a potem Msza św. Za udział 

w nabożeństwie różańcowym można uzyskać pod zwykłymi warunkami 

odpust zupełny. 

4. W tym tygodniu wypadają: 

I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych, w czasie 

nabożeństwa o 16.00 w Bóbrce i o 17. 30 w Orelcu możliwość spowiedzi; 

I sobota miesiąca – zapraszamy do Bóbrki na godz. 16.00 na Różaniec i 

Mszę św. w czasie której będziemy rozważać I tajemnicę różańcową.  Na 

nabożeństwo różańcowe, Mszę św. i spotkanie formacyjne zapraszam w 

sobotę młodzież naszej parafii z klas 6,7 i 8 wraz z Rodzicami oraz młodzież 

klasy I szkoły średniej przygotowującą się do bierzmowania. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. Zapraszamy ministrantów 

i kandydatów. 

6. Od 27-go września Msze św. w dni powszednie będą odprawiane 

według porządku zimowego: o 16.00 w Bóbrce oraz o 17.30 w 

wyznaczone dni w Solinie i Orelcu. 

7.  Intencje różańcowe na październik: 

1. O dobre godne przyjęcie sakramentu bierzmowania i wierność podjętym 

zobowiązaniowym przez młodzież z naszej parafii. 

2. O wzrost dzieła Żywego Różańca w naszej Archidiecezji. 

 

 Każdy chrześcijanin jest zobowiązany do budowania 

bliźniego, a żadne kazanie nie jest bardziej budujące od dobrego 

przykładu.                                                                św. Jan Bosko 


