
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 Kościół jest powszechny  - Co to znaczy? 

838 "Co się zaś tyczy tych ludzi, którzy będąc ochrzczeni noszą imię 

chrześcijan, ale nie wyznają całej wiary lub nie zachowują jedności 

wspólnoty pod zwierzchnictwem następcy Piotra, to Kościół wie, że jest z 

nimi związany z licznych powodów". Z Kościołami prawosławnymi ta 

wspólnota jest tak głęboka, że "niewiele jej brakuje, by osiągnęła pełnię 

dopuszczającą wspólne celebrowanie Eucharystii Pana". 

Kościół i niechrześcijanie 

839 "Także ci, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób 

przyporządkowani są do Ludu Bożego": Stosunek Kościoła do narodu 

żydowskiego. Kościół, Lud Boży Nowego Przymierza, zgłębiając swoją 

tajemnicę, odkrywa swoją więź z narodem żydowskim, "do którego 

przodków Pan Bóg przemawiał" . W odróżnieniu od innych religii 

niechrześcijańskich wiara żydowska jest już odpowiedzią na Objawienie 

Boże w Starym Przymierzu. " (Rz 9, 4-5). 

840 Ponadto, gdy rozważa się przyszłość, lud Boży Starego Przymierza i 

nowy Lud Boży oczekują przyjścia (lub powrotu) Mesjasza. Oczekiwanie 

jednak z jednej strony dotyczy powrotu Mesjasza, który umarł i 

zmartwychwstał, został uznany za Pana i Syna Bożego, a z drugiej - 

przyjścia Mesjasza, którego rysy pozostają ukryte, na końcu czasów; 

oczekiwanie to jest złączone z dramatem niewiedzy lub nieuznawania 

Chrystusa Jezusa. 

841 Relacje Kościoła z muzułmanami. "Zamysł zbawienia obejmuje 

również tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym 

rzędzie muzułmanów; oni bowiem wyznając, iż zachowują wiarę 

Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego.  

842 Więź Kościoła z religiami niechrześcijańskimi jest przede wszystkim 

więzią pochodzenia i wspólnego celu rodzaju ludzkiego (…),  ponieważ 

Bóg sprawił, że cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały obszar ziemi; jeden 

także mają cel ostateczny, Boga. 
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"...Przygotujcie drogę Panu..." (Łk 3,1-6) 

Jakiż urok mają bożonarodzeniowe święta... Jeszcze do nich daleko, a już 

w sercu grają kolędy. Jeszcze głośniejsze jest wspomnienie dzieciństwa. 

Domowa krzątanina, zapach ciast, zapach choinki. I mama. Choć o tym 

jak ważna we święta jest mama, dowiemy się wiele lat później.... 

 

"...Przygotujcie drogę Panu..."  

Jakiż urok mają bożonarodzeniowe święta. Szopka z kartonu i żłóbek. 

Tylko Dzieciątko nie ma się do kogo uśmiechać. Jest dodatkiem… do 

świąt, dodatkiem do ciasta. Nawet jeżeli stać nas na szybką 

przedświąteczną spowiedź... 

 

"...Przygotujcie drogę Panu..."  

Jakiż urok mają święta. Ale dopiero wtedy, gdy się wszystko wysprząta. 

Nawet tam, gdzie nie widać. Szczególnie tam, po kątach. Bo wtedy 

mieszkanie staje się dla nas inne, piękne, nasze. Bo wtedy jesteśmy u 

siebie... 

 

"...Przygotujcie drogę Panu..."  

Jakiż urok mają bożonarodzeniowe święta. Ale dopiero wtedy, gdy się 

wszystko wysprząta. Również serce. Nawet tam, gdzie nie widać. 

Szczególnie tam, po kątach... I dlatego warto przeżyć rekolekcje 

adwentowe. Żeby dostrzec w swoim życiu pajęczyny, hodowane może od 

lat. Po prawdziwej spowiedzi serce ma inny dźwięk. Radosny i czysty. 

Bożonarodzeniowy... 

 

"...Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego..." 

                                                                                   Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

6.12 

16.00 1. Za cierpiących w czyśćcu 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 7.12 16.00  Dziękczynna 

Środa 8.12 16.00 Śp. Halina Sawinda – od wnuka Damiana z rodziną 

Czwartek 

9.12 

16.00 Śp. Władysław Kusz – od Wójta i Pracowników UG 

Solina 

Piątek 10.12 16.00 Śp. Katarzyna Dereń – od Pawła z rodziną 

Sobota 11.12 16.00 1. Za cierpiących w czyśćcu 

2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od bratowej Aliny 

z rodziną 

Niedziela 

12.12 

8.30 

12.30  

Śp. Aleksander Zwierzchowski 

Śp. Stanisław Mysiów – od pracowników sklepu 

„Piotruś Pan” w Lesku 

ORELEC 

Środa 8.12 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla siostry 

Barbary z okazji imienin 

Piątek 10.12 17.30 Śp. Bronisław Wojtanowski – od chrześniaka 

Tomka z rodziną 

Niedziela 

12.12 

7.00 

11.00 

Śp. Bronisława i Mieczysław 

Za Parafian 

SOLINA 

Wtorek 7.12 17.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Józefa Bańczaka w 90 urodziny 

Środa 8.12 17.30 Za cierpiących w czyśćcu 

Niedziela 

12.12 

9.45 Dziękczynna za otrzymane łaski dla Sylwestra 

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela Adwentu 5.12.2021 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu przypadają: we wtorek wspomnienie św. Ambrożego 

a w środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP -  Msze św. będą 

odprawiane: w Bóbrce o godz. 16.00 a w Solinie i w Orelcu o godz. 17.30. 

2. Dziś Dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie. 

3.  Dorosłych, młodzież i dzieci zapraszamy na Roraty. 

4. Do wtorku po Mszy św. odmawiamy Nowennę przed Aktem Zawierzenia 

Prowincji Warszawskiej Pallotynów i wszystkich wspólnot opiece i 

wstawiennictwu św. Józefa – dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30. Akt 

Zawierzenia odmówimy w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. 

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

na Caritas. 

6. W zakrystii można nabywać również opłatki wigilijne. Ofiary składane 

za opłatki przeznaczone są w całości na energię elektryczną.   

7.                                                             BÓBRKA, SOLINA 

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

• Proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie 

kościoła o dokonanie wpłaty. 

• O przygotowanie na święta Bożego Narodzenia kościoła w Solinie 

proszę Rodziny Państwa: Teresy Ulanowskiej, Marty 

Brendzowskiej i Ilony Sypuła. 

8. Intencje różańcowe na grudzień 

1. Aby wszystkie kraje zadbały o przyszłość dzieci, szczególnie 

cierpiących. 

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

Słowem i Ciałem. 

       Ten sam Duch, który ujawnia grzech, jest także 

Pocieszycielem, udzielającym ludzkiemu sercu łaski 

skruchy i nawrócenia.                Katechizm Kościoła Katolickiego 

 

 


