
 Z KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

843 Kościół uznaje, że inne religie poszukują "po omacku" Boga nieznanego, 

ale bliskiego, ponieważ to On daje wszystkim życie, tchnienie i wszystkie 

rzeczy oraz pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. To wszystko, co 

znajduje się dobrego i prawdziwego w religiach, Kościół uważa "za 

przygotowanie do Ewangelii”. 

844 Jednak ludzie ukazują także ograniczenia i błędy, które deformują w nich 

obraz Boży: Nieraz jednak ludzie zwiedzeni przez Złego i prawdę Bożą 

zamienili na kłamstwo, albo też, żyjąc i umierając na tym świecie bez Boga, 

narażeni są na rozpacz ostateczną. Św. Justyn). 

845 Aby na nowo zgromadzić wszystkie swoje dzieci rozproszone i błądzące 

z powodu grzechu, Ojciec zechciał zwołać całą ludzkość w Kościele. Kościół 

jest miejscem, w którym ludzkość powinna na nowo odnaleźć swoją jedność i 

swoje zbawienie.  

"Poza Kościołem nie ma zbawienia" 

846 Jak należy to rozumieć? Oznacza, że zbawienie pochodzi jedynie od 

Chrystusa-Głowy przez Kościół, który jest Jego Ciałem: Sobór święty 

opierając się na Piśmie św. i Tradycji, uczy, że Kościół konieczny jest do 

zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym Pośrednikiem i drogą zbawienia, 

On, staje się obecny w Kościele; On to podkreślając konieczność wiary i 

chrztu, potwierdził konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez 

chrzest jak przez bramę. Nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy 

wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa 

jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, bądź też w 

nim wytrwać. 

847 Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają 

Chrystusa i Kościoła: Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znając 

Ewangelii i Kościoła, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego 

przez nakaz sumienia poznaną starają się pod wpływem łaski pełnić czynem, 

mogą osiągnąć wieczne zbawienie. 

848 "Chociaż więc wiadomymi tylko sobie drogami może Bóg doprowadzić 

ludzi, nie znających Ewangelii bez własnej winy, do wiary, to jednak na 

Kościele spoczywa konieczność i równocześnie święte prawo głoszenia 

Ewangelii" wszystkim ludziom.  
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„Kto ma dwie suknie niech jedną da temu, który nie ma...” (Łk 3,10-18) 

Coroczne postanowienia adwentowe. Prawda, że nie zawsze o tym 

pamiętasz? O tym, żeby coś ofiarować Bogu. Żeby trochę szerzej 

otworzyć serce dla Tego, który ma się narodzić. Prawda, że nie zawsze o 

tym pamiętasz. A nawet jeśli pamiętasz, to ciężko coś nowego wymyślić, 

więc zostawiasz to dzieciom. Może tylko dzieci przejmują się tym 

naprawdę?... 

„...Kto ma dwie suknie niech jedną da temu, który nie ma...” 

Coroczne postanowienia adwentowe. A nawet jeśli pamiętasz, to kręcisz 

się tylko wokół siebie. Czegoś nie zjeść, nie palić, nie kląć. Nie 

powiedzieć, nie zrobić, nie pomyśleć. Byle tylko nie zajmowało zbyt wiele 

czasu, nie wymagało zbyt wielkiego wysiłku, nie szarpnęło po kieszeni. 

Wszystko na “nie”... 

„...Kto ma dwie suknie niech jedną da temu, który nie ma...” 

Coroczne postanowienia adwentowe. I nie umiesz wymyślić. A 

tymczasem są ludzie bez dachu nad głową. Oni też chcą mieć Boże 

Narodzenie. Są ludzie, którym brakuje aż paru milionów, by uratować 

życie swoje lub dziecka. Oni też chcą mieć Boże Narodzenie. Są ludzie, 

którym zły los zabrał wszystko. Oni też chcą mieć Boże Narodzenie... 

„...Kto ma dwie suknie niech jedną da temu, który nie ma...” 

Coroczne postanowienia adwentowe. Ale kupić tylko świecę Caritasu, to 

za mało. Za mało, żeby mieć spokojne święta. Spokojną Wigilię. Zbyt 

wiele w tym pięknym dniu jest łez. Może choć jedną otrze twoja hojność? 

Jeszcze zdążysz. Adwent trwa... 

„...Pytały Go tłumy: Cóż mamy czynić? On im odpowiadał: kto ma dwie 

suknie, niech jedną da temu, który nie ma. A kto ma żywność, niech tak 

samo czyni...”                                                                                                                 

Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

13.12 

16.00 1. Śp. Stanisław Mysiów 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 

14.12 

16.00 Śp. Rodzice Anna i Tadeusz Janocha, mąż Henryk 

Putkowski 

Środa 15.12 7.30 1. Śp. Elżbieta Kusz – od uczestników pogrzebu 

2. Śp. Halina Sawinda – od Jana Szałaja z Rodziną 

Czwartek 

16.12 

7.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski dla Jagody z 

Rodziną 

2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od OSP Bóbrka 

Piątek 17.12 16.00 Śp. Stanisław Mysiów – od Żony 

Sobota 18.12 7.30 1. Śp. Władysław Kusz – od Wójta i Pracowników 

UG Solina 

2. Śp. Michał Zaniewicz – od Rodziny Mazgaj 

Niedziela 

19.12 

8.30 

 

12.30  

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Janiny Narewskiej 

Śp. Walenty Seń – 2 rocznica śmierci 

ORELEC 

Środa 15.12 17.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiktorii i 

Arkadiusza oraz ich Rodziców 

Piątek 17.12 17.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Alicji 

Niedziela 

19.12 

7.00 

11.00 

Śp. Teresa i Michał Przystasz 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kamila w 

rocznicę urodzin 

SOLINA 

Wtorek 

14.12 

17.30 Śp. Stefan Łobaza – od uczestników pogrzebu 

Niedziela 

19.12 

9.45 Śp. Zofia i Edward Barć, Anna i Józef Ulanowscy 

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Adwentu 12.12.2021 r. 

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

Łucji a we wtorek św. Jana od Krzyża. 

2. W tym tygodniu ze względu na adwentową spowiedź w dekanacie 

Msze św. w Bóbrce w środę, w czwartek i w sobotę będą odprawione 

rano o godz. 7.30. Spowiedź adwentowa w naszej parafii będzie 21-go 

grudnia. 

3. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce od godz. 20.00 

do godz. 21.00. 

4. W czwartek (16 XII) po Mszy św. rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka 

Jezus. 

5.  Dorosłych, młodzież i dzieci zapraszamy na Roraty. 

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

na Caritas. 

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

za opłatki przeznaczone są w całości na energię elektryczną.   

8.                                                             BÓBRKA 

• W środę po Mszy św. będzie Nowenna do Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy. 

• Dziękuję Rodzinie z Bóbrki, która ufundowała „elektroniczną” 

kropielnicę. 

  Miłuj i czyń co chcesz. Gdy milczysz, to milcz z miłością. 

Gdy mówisz, to mów z miłością. Gdy upominasz, to upominaj z 

miłością. Gdy przebaczasz, to przebaczaj z miłością. Bądź 

źródłem miłości, ponieważ z tego źródła może pochodzić 

jedynie dobro.           św. Augustyn 

 

 
 


