
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 Kościół jest powszechny  - Co to znaczy? 

833 Przez Kościół partykularny, którym jest na pierwszym miejscu 

diecezja rozumie się wspólnotę wiernych chrześcijan w jedności wiary i 

sakramentów z ich biskupem wyświęconym w sukcesji apostolskiej.  

834 Kościoły partykularne są w pełni powszechne przez jedność z 

Kościołem rzymskim. "Istotnie, od zstąpienia do nas Słowa, które stało się 

ciałem, wszystkie Kościoły chrześcijańskie na całym świecie uznały i 

uznają wielki Kościół, który jest w Rzymie, za jedyną podstawę i 

fundament, ponieważ zgodnie z obietnicą samego Zbawiciela, bramy 

piekielne nigdy go nie przemogą" (Św. Maksym Wyznawca). 

835 "Strzeżmy się poglądu, że Kościół powszechny jest sumą lub, jeśli 

wolno powiedzieć, federacją Kościołów partykularnych. Sam Kościół, 

powszechny w swoim powołaniu i w swoim posłaniu, skoro zapuszcza 

korzenie na terenach o różnych warunkach kulturowych, społecznych i 

ustrojowych, przybiera w każdej części globu inny wymiar zewnętrzny i 

odmienne rysy". Bogata różnorodność dyscyplin kościelnych, obrzędów 

liturgicznych oraz dziedzictwa teologicznego i duchowego, właściwa 

Kościołom lokalnym, dążąc do jedności, "jeszcze wspaniałej ujawnia 

powszechność niepodzielnego Kościoła" (Sobór Watykański II). 

Kto należy do Kościoła powszechnego? 

836 "Do tej katolickiej jedności Ludu Bożego... powołani są wszyscy 

ludzie... należą lub są jej przyporządkowani zarówno wierni katolicy, jak 

inni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogóle ludzie, z łaski 

Bożej powołani do zbawienia". 

837 "Do społeczności Kościoła wcieleni są w pełni ci, co mając Ducha 

Chrystusowego w całości przyjmują przepisy Kościoła i wszystkie 

ustanowione w nim środki zbawienia i w jego widzialnym organizmie 

pozostają w łączności z Chrystusem rządzącym Kościołem przez papieża i 

biskupów, w łączności polegającej na więzach wyznania wiary, 

sakramentów i zwierzchnictwa kościelnego oraz wspólnoty. Nie dostępuje 

jednak zbawienia, choćby był wcielony do Kościoła, ten, kto nie trwając w 

miłości, pozostaje w łonie Kościoła <<ciałem>>, ale nie <<sercem>>. 
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"...Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe 

wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych...” (Łk 21,34) 

 

Bóg jest ważny dla ciebie, ale od jutra. Zbyt wiele trosk na twojej głowie, 

by o Nim myśleć. Dzieci, mieszkanie, przyszłość. Zbyt wiele trosk. 

Codziennie wydeptywane ścieżki życia. Zbyt wiele... 

"...Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych...” 

Bóg jest ważny dla ciebie, ale od jutra. Zbyt wiele radości w twoim sercu, 

by dziś o Nim myśleć. Miłość, przyjemność, wygoda. Zbyt wiele, by 

jeszcze Boga zmieścić. Spragniony jesteś tej radości i coś ci się od życia 

należy. Niech trwa.... 

"...Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe ...” 

Bóg jest ważny dla ciebie, ale od jutra. Jeszcze będą “andrzejki”. Jeszcze 

nie Adwent. Jeszcze parę godzin do północy. Jeszcze wszystko wolno... 

Jeszcze... 

Bóg jest ważny dla ciebie, ale od jutra. W ferworze zabaw nie patrzysz 

jednak na zegarek. Czas ucieka niepostrzeżenie. Twój Adwent już trwa, 

choć przegapiłeś północ. Więc nie jest radosnym oczekiwaniem na Boga. 

Jest ucieczką przed Nim... 

Bóg jest ważny dla ciebie, ale od jutra. Zapomniałeś tylko, że już jest 

“jutro”. Choćbyś bardzo głęboko schował zegarek – przed czasem nie 

uciekniesz... Nie uciekniesz... 

“Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie...” 

 

                                                                             Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

29.11 

16.00 1. Śp. Adela Gałat 

2. Śp. Władysław Kusz – od Małgorzaty i Waldemara 

Kaliniewiczów 

Wtorek 

30.11 

16.00 1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Halina Sawinda – od córki Agnieszki z mężem 

Dariuszem i dziećmi 

Środa 1.12 16.00 Śp. Michał Szałaj – 3 rocznica śmierci 

Czwartek 

2.12 

16.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Klaudii – 7 urodzin 

2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od brata Józefa z żoną i 

rodziną 

Piątek 3.12 16.00 O zdrowie dla Grażyny 

Sobota 4.12 16.00 1. Za dusze w czyśćcu cierpiące 
2. Śp. Elżbieta Kusz – od Rodzin Myszaków i 

Migieliczów 

Niedziela 

5.12 

8.30 

12.30  

Za Parafian 

Śp. Stanisław Sawinda – 16 rocznica śmierci 
ORELEC 

Środa 1.12 17.30 Śp. Michał Zaniewicz – od uczestników pogrzebu 

Piątek 3.12 17.30 Śp. Władysława Flak 

Niedziela 

5.12 

7.00 

 

11.00 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla 

Rodziny 

Śp. Edward Dyl – 7 rocznica śmierci 

SOLINA 

Wtorek 30.11 17.30 Śp. Mieczysław Fedorowicz 

Niedziela 5.12 9.45 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Ogłoszenia Duszpasterskie – I Niedziela Adwentu 28.11.2021 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: we wtorek święto św. Andrzeja 

Apostoła a w piątek wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. 

2. Rozpoczyna się Adwent i nowy rok duszpasterski, który będziemy  

przeżywać pod hasłem „Posłani w pokoju”. Od poniedziałku 29-go 

listopada zapraszamy na Roraty. 

3. Od poniedziałku będziemy modlić się po Mszy św. w Nowennie przed 

Aktem Zawierzenia Prowincji Warszawskiej Pallotynów i wszystkich 

wspólnot opiece i wstawiennictwu św. Józefa. Akt Zawierzenia odmówimy 

w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.  

4. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca – o godz. 16.00 w 

Bóbrce półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji 

powołań; 

I piątek miesiąca - odwiedziny chorych od godz. 9.00, o 16.00 w Bóbrce i 

o 17.30 w Orelcu  półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu i 

spowiedź a następnie Msza św. (nie ma adoracji o godz. 20.00); 

I sobota miesiąca - w Bóbrce o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający a 

następnie Msza św. z  rozważaniem jednej tajemnicy różańcowej. 

5. W sobotę nie ma zbiórki ministrantów. Zapraszamy ministrantów na 

popołudniowe nabożeństwo. 

6. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne. Ofiara za świece jest ofiarą 

na Caritas. 

7. Od dzisiaj można nabywać w zakrystii opłatki wigilijne – radni nie będą 

ich roznosić do domów. Ofiary składane za opłatki przeznaczone są w na 

energię elektryczną.   

Wszystkim za troskę o nasze kościoły serdecznie dziękuję. 

8.                                           BÓBRKA, SOLINA 

▪ W środę o 16.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

▪ W zakrystii można również złożyć ofiarę za pracę Pana organisty. 

Poprzednia zbiórka była rok temu. 

▪ Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie 

kościoła o dokonanie wpłaty. 

▪ O przygotowanie na święta Bożego Narodzenia kościoła w Bóbrce 

proszę Rodziny Państwa: Stanisława Zadorożnego, Andrzeja Kusza, 

Adama i Łukasza Cwenarów, Małgorzaty i Radosława 

Zwierzchowskich, Zygmunta Kusza i Krzysztoła Karalusa. 

o ORELEC 

▪ Dziękuję Paniom z Rady Parafialnej za przygotowanie wieńca 

adwentowego oraz Osobom, które uporządkowały chodnik przy 

„starym” kościele. 

▪ O przygotowanie kościoła na święta Bożego Narodzenia proszę 

Rodziny Państwa: Wincentego Piszczka, Zuzanny Mamrowicz, Łucji 

Mamrowicz i Aliny Lebiedź. 

9. Intencje różańcowe na grudzień 

1. Aby wszystkie kraje dbały o przyszłość dzieci, szczególnie cierpiących. 

2. Aby Chrystus, Wcielone Słowo Boże, przemieniał karmiących się Jego 

Słowem i Ciałem. 

          Obyśmy owocnie przeżyli Adwent i spotkali żywego Boga w Boże 

Narodzenie, dlatego przystępujmy do sakramentów spowiedzi i 

Komunii św. 


