
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ  

 

"Chrystus jest Głową tego Ciała" 

792 Chrystus "jest Głową Ciała - Kościoła" (Kol 1, 18). On jest Zasadą 

stworzenia i odkupienia. Wywyższony w chwale Ojca, "aby sam zyskał 

pierwszeństwo we wszystkim" (Kol 1, 18), ma je przede wszystkim nad 

Kościołem, przez który rozciąga swoje Królestwo na wszystko: 

793 Chrystus jednoczy nas ze swoją Paschą: Wszystkie członki powinny 

starać się upodobnić do Niego, "aż Chrystus (w nich) się ukształtuje" (Ga 

4, 19). "Dlatego dopuszczeni jesteśmy do tajemnic Jego życia... złączeni 

jesteśmy z Jego cierpieniami jak ciało z Głową, współcierpiąc z Nim, 

abyśmy też wespół z Nim byli uwielbieni". 

794 Chrystus przyczynia się do naszego wzrostu: Abyśmy wzrastali ku 

Niemu, Chrystus rozdziela w swoim Ciele, którym jest Kościół, dary i 

posługi, przez które pomagamy sobie wzajemnie na drodze zbawienia. 

795 Chrystus i Kościół tworzą więc "całego Chrystusa" (Christus totus). 

Kościół stanowi jedno z Chrystusem. Święci mają bardzo żywą 

świadomość tej jedności. 

 

Kościół jest Oblubienicą Chrystusa 

796 Jedność Chrystusa i Kościoła, Głowy i członków Ciała, zawiera także 

różnicę między Chrystusem i Kościołem w relacji osobowej. Ten aspekt 

jest często wyrażany w obrazie oblubieńca i oblubienicy. Obraz Chrystusa 

jako Oblubieńca Kościoła został przygotowany przez proroków i 

zapowiedziany przez Jana Chrzciciela. Sam Pan wskazał na siebie jako na 

Oblubieńca. Apostoł przedstawia Kościół i każdego wiernego, jako 

Oblubienicę "poślubioną" Chrystusowi Panu, by była z Nim jednym 

Duchem. Kościół jest niepokalaną Oblubienicą niepokalanego Baranka, 

którą Chrystus umiłował, dla której wydał się, "aby ją uświęcić" (Ef 5, 26), 

z którą związał się wiecznym przymierzem i nie przestaje troszczyć się o 

nią jak o własne Ciało. 
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 Z niedzielnej Ewangelii - 28 Niedziela zwykła 

“...Nauczycielu dobry, co mam czynić?...” (Mk 10,17) 

Bo tak naprawdę, to nie wiemy jak żyć. Tak do końca to tego nie wiemy... 

Wszystko wydaje się proste, gdy dotyczy innych. Mamy wtedy tysiące 

dobrych rad. Ale gdy przychodzi na nas, stajemy bezradni jak małe dziecko. 

Co teraz robić, jak żyć?... 

“...Nauczycielu dobry, co mam czynić?...” 

Dlatego ciągle szukamy tych, którzy poradzą. Mistrzów, specjalistów, 

profesorów, trenerów. Czasem rodziców, starszych przyjaciół, 

psychologów. A czasem i cyganek, i wróżek. I zwykle nasza ciekawość 

zawęża się do spraw materialnych. Jak zarobić, jak mieszkać, jak pracować. 

“...Nauczycielu dobry, co mam czynić?...” 

Wciąż szukamy. Ale najważniejszych pytań nie zadajemy. Pytań, jak 

zdobyć to, co trwa wiecznie. Jak żyć, żeby nie utracić Boga. Jak żyć, żeby 

przed śmiercią nie żałować, że już nie ma czasu być lepszym... To pytanie 

zwykle nas nie dręczy. Nawet gdy w rachunku sumienia odkrywamy w 

sobie zło, rzadko konfesjonał jest miejscem na szukanie odpowiedzi, 

miejscem na najważniejsze rozmowy. Przychodzimy tylko “po 

rozgrzeszenie”. 

...Bo tak naprawdę, wcale nas to nie interesuje. Wcale nie chcemy się uczyć 

świętości... 

“...Nauczycielu dobry, co mam czynić, 

aby osiągnąć szczęście wieczne?...” 

                                                                                     Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

11.10 

16.00 1. Śp. Władysław Kusz 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 12.10 16.00  Śp. Władysław Kusz 

Środa 13.10 16.00 Śp. Władysław Kusz 

Czwartek 

14.10 

16.00 1. Śp. Władysław Kusz 

2. Za cierpiących w czyśćcu 

Piątek 15.10 16.00 Śp. Władysław Kusz 

Sobota 16.10 16.00 1. Śp. Władysław Kusz 

2. Za cierpiących w czyśćcu 

Niedziela 

17.10 

8.30 

12.30  

Śp. Władysław Kusz 

Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Anny i 

Dariusza i ich dzieci z okazji 20 rocznicy ślubu 

ORELEC 

Środa 13.10 17.30 Śp. Tadeusz Fedorowicz 

Piątek 15.10 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Grzegorza 

Dobrowolskiego i jego rodziny 

Niedziela 

17.10 

7.00 

 

11.00 

Śp. Józef, Maria, Urszula Gruszka, Jan, Paweł 

Sędzimir 

Śp. Antoni Solarski – 6 rocznica śmierci 

SOLINA 

Wtorek 

12.10 

17.30 Śp. Helena i Stanisław Bańczak 

Niedziela 

17.10 

9.45 

 

Śp. Tadeusz Pawłowski – 1 rocznica śmierci 

HUMOR  

Chłopiec wyznaje na pierwszej spowiedzi:  

- Pożądałem żony bliźniego swego.  

Kapłanowi aż głos odebrało:  

- W tym wieku?!  

- Tak - wyjaśnia penitent - bo robi lepsze naleśniki niż mama. 

*** 

Przy obiedzie żona mówi z nieukrywaną dumą: Są dwie potrawy, które 

potrafię najlepiej … kotlet mielony i strucla z makiem!  

Na co mąż lekko zestresowany: A … ten tego… którą jemy dzisiaj? 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVIII Niedziela zwykła 10.10.2021 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają wspomnienia: w piątek św. Teresy 

od Jezusa a w sobotę św. Jadwigi Śląskiej. 

2. We wtorki (do Bożego Narodzenia) jest odprawiana o godz. 17.30 Msza 

św. w Solinie. Zachęcamy do uczestniczenia. 

3. Nabożeństwa różańcowe są 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. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 

w kościele a osoby, które nie mogą uczestniczyć w Różańcu w kościele 

zachęcamy do odmawiania przynajmniej jednej tajemnicy Różańca w 

gronie rodzinnym. 

4. W piątek zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu do Bóbrki 

od godz. 20.00 do 21.00. 

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

i kandydatów. 

       6. Obchodzimy dzisiaj XXI Dzień Papieski . 

       7. W ubiegłą niedzielę w naszej parafii uczestniczyło we Mszy św. 375 osób 

(w 2019 r. były 502 osoby) a Komunię św. przyjęły 183 osoby. 

 

  

 Wśród ludzi dorosłych wielkim jest ten człowiek, który chce 

się zawsze czegoś nauczyć, podczas gdy taki, który twierdzi, że wie 

już wszystko, w istocie jest tylko pełen siebie samego, a co za tym 

idzie, jest pozbawiony tych wspaniałych cech, które naprawdę 

wzbogacają życie. 

         

 św. Jan Paweł II 

 

 

 


