
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Misje - wymaganie powszechności Kościoła 

849 Nakaz misyjny. "Kościół posłany przez Boga do narodów, aby był 

<<powszechnym sakramentem zbawienia>>, usiłuje głosić Ewangelię 

wszystkim ludziom z najgłębszej potrzeby własnej katolickości oraz z 

nakazu swego Założyciela": "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je 

zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (Mt 28, 18-20). 

850 Początek i cel misji. Nakaz misyjny Pana ma swoje ostateczne źródło 

w wiecznej miłości Trójcy Świętej: "Kościół pielgrzymujący jest misyjny 

ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle zamysłu Ojca z 

posłania Syna i z posłania Ducha Świętego". Celem misji jest uczynienie 

ludzi uczestnikami komunii, jaka istnieje między Ojcem i Synem w Ich 

Duchu miłości. 

851 Motyw misji. Od najdawniejszych czasów Kościół czerpie 

zobowiązanie i zapał misyjny z miłości Boga do wszystkich ludzi: "… 

miłość Chrystusa przynagla nas..." (2 Kor 5,14). Właśnie dlatego że 

Kościół wierzy w powszechny zamysł zbawienia, musi on być misyjny. 

852 Drogi misji. Kościół … winien kroczyć tą samą drogą, pod działaniem 

Ducha Chrystusowego, jaką kroczył Chrystus, mianowicie drogą ubóstwa, 

posłuszeństwa, służby i ofiary z siebie aż do śmierci, z której przez 

zmartwychwstanie swoje powstał Chrystus zwycięzcą". 

855 Posłanie Kościoła wymaga wysiłku na rzecz jedności chrześcijan.  

856 Działalność misyjna wymaga pełnego szacunku dialogu z tymi, którzy 

jeszcze nie przyjmują Ewangelii. Wierzący mogą wyciągnąć dla siebie 

korzyść z tego dialogu, ucząc się lepiej poznawać "cokolwiek... z prawdy i 

łaski znajdowało się już u narodów, dzięki jakby ukrytej obecności Boga". 

Jeśli głoszą oni Dobrą Nowinę tym, którzy jej nie znają, to chcą przez to 

umocnić, uzupełnić i pogłębić prawdę i dobro, jakich Bóg udzielił ludziom 

i narodom, a także oczyścić ich z błędu i zła "na chwałę Bożą, na 

zawstydzenie szatana i dla szczęścia człowieka". 
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“...Siedział między nauczycielami przysłuchiwał się im i zadawał 

pytania...” (Łk 2, 41-52) 

Nie musisz wszystkiego wiedzieć. To prawda. Nie jesteś teologiem, nie 

jesteś kaznodzieją czy katechetą. Nie musisz w konfesjonale rozwiązywać 

cudzych problemów. Nie piszesz traktatów naukowych o Trójjedynym 

Bogu. Czujesz się więc całkowicie zwolniony od myślenia o Nim. 

“...Siedział między nauczycielami przysłuchiwał się im...” 

Nie musisz wszystkiego wiedzieć. To prawda. Masz swój zawód i w nim 

się orientujesz. Masz swoją rodzinę i starasz się być w porządku. Masz 

swojego “bzika” i jemu poświęcasz czas. Masz prawo. Wiesz, że masz 

prawo. A Bóg jest dla ciebie abstrakcją. Zbyt wiele tajemnic, więc szkoda 

czasu. Czasu na rozmyślanie, dochodzenie, szukanie. 

“...Siedział między nauczycielami przysłuchiwał się ...” 

Nie musisz wszystkiego wiedzieć. To prawda. Ale nie można uciekać. 

Uciekać przed trudem szukania. Ukryć się w swojej niewiedzy jak 

twierdzy. Uznać swoją niewiedzę za constans. Nieznajomość tego tematu 

nie usprawiedliwia. Raczej oskarża. Bo ciebie dotyczy. Dotyczy ciebie w 

najgłębszym znaczeniu. To sens twojego istnienia teraz i twoje istnienie 

potem. 

“...Siedział między nauczycielami ...” 

Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Nie musisz znać filozoficznych pojęć. 

Nie musisz umieć czytać Summy Teologicznej św. Tomasza. Ale musisz 

umieć słuchać. Musisz umieć pytać. Musisz chcieć słuchać. Musisz chcieć 

pytać... Wystarczy... 

“...Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni...”                                                   

 

                                                                               Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

27.12 

16.00 Śp. Halina Sawinda – od Danuty Szałaj 

Wtorek 

28.12 

16.00 Śp. Stanisław Mysiów – od uczestników pogrzebu 

Środa 29.12 16.00 Dziękczynna za opatrzność Bożą 

Czwartek 

30.12 

16.15 

 

17.30 

Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Wandy i Józefa 

Bańczak 

Śp. Halina Sawinda – od Bogusławy i Kazimierza 

Lenartowicz z Bezmiechowej 

Piątek 31.12 16.00 Dziękczynno-błagalna za całą Parafię 

Sobota 1.01 8.30 

12.30 

Śp. Mieczysław Fedorowicz 

Śp. Andrzej Dębicki 

Niedziela 

2.01 

8.30 

12.30  

Śp. Mieczysław, Bronisława 

Śp. Teresa Kruczek 

ORELEC 

Poniedziałek 

27.12 

16.15 

17.30 

Za Parafian 

O Boże błogosławieństwo dla Gabrysia z okazji 5 

urodzin 

Wtorek 

28.12 

16.15 

17.30 

Śp. Stanisław Mysiów – od Romany Nawrockiej 

Śp. Bronisław  Wojtanowski – od brata Jana i Julii 

Wojtanowskich 

Środa 29.12 16.15 

17.30 

Śp. Michał Zaniewicz – od siostry Marii z rodziną 

Śp. Bronisław Wojtanowski – od Zofii i Bronisława 

Mach 

Piątek 31.12 17.30 Śp. Michał Zaniewicz – od Zuzanny i Tadeusza 

Mamrowiczów 

Sobota 1.01 11.00 Śp. Piotr 

Niedziela 

2.01 

7.00 

11.00 

Śp. Bronisław  Wojtanowski – od sąsiadów 

Węgrzynów 

O Boże błogosławieństwo dla Szczepana 

Dobrowolskiego z okazji 70-tych urodzin 

SOLINA 

Sobota 1.01 9.45 Śp. Stefan Łobaza – od Brata z rodziną z 

Domaradza 

Niedziela 

2.01 

9.45 Za Parafian 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Świętej Rodziny 26.12.2021 r. 

1. W Liturgii świętujemy: w  poniedziałek św. Jana Apostoła, we wtorek św. 

Młodzianków. 

2. W piątek zakończenie roku Pańskiego 2021. Msze św. o godz. 16.00 w 

Bóbrce i o 17.30 w Orelcu. Po każdej  Mszy św. nabożeństwo dziękczynno-

błagalne na zakończenie roku. Za udział w nabożeństwie można uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

3. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze św. według 

porządku niedzielnego – nie ma Mszy św. o 7.00 w Orelcu. Za odśpiewanie  

hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” zyskuje się odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. 

4. Zgodnie z zaleceniem ks. abpa Adama Szala w ramach spotkań 

duszpasterskich, zapraszamy Parafian na Mszę św. i obrzęd 

błogosławieństwa Rodzin do kościoła na wyznaczony dzień. Proszę 

przynieść do kościoła wodę do poświęcenia. 

Kościół w Orelcu 27.12 – poniedziałek 

Godz. 16.15 – Parafianie od p. Sadowskich 1a do p. Chlebickich 19; 

Godz. 17.30 – Parafianie od p. Borek 8a do p. Szewczyk 32. 

Kościół w Orelcu 28.12 – wtorek 

Godz. 16.15 – Parafianie z „Wierchów” i od p. Jakiel 41 do p. Kołtun 36 

oraz od p. Nawrockich 22 do p. Anieli Podgórskiej 34; 

Godz. 17.30 – Parafianie od p. Sajnóg 75b do p. Solarskiej 60. 

Kościół w Orelcu 29.12 – środa 

Godz. 16.15 – Parafianie od p. Michalika 65 do p. L. Dobrowolskiego 44; 

Godz. 17.30 – Parafianie od p. Gałązka do 48 do p. Orłowskich 81. 

Kościół w Bóbrce 30.12 – czwartek 

Godz. 16.15 – Parafianie od p. Fedorowicz 20 do p. Pańko 34; 

Godz. 17.30 – Parafianie od p. S. Tkacza 1 do p. J. Kusza 18. 

5. Intencje różańcowe na styczeń 

1). O wolność wyznawania religii i sprawowania kultu. 

2). O Boże błogosławieństwo w nowym roku i pokój na świecie. 

 Rodzina rodzi się z odpowiedzialnego, definitywnego „tak” 

mężczyzny i kobiety i żyje świadomym „tak” dzieci, które stopniowo stają 

się jej członkami. Trzeba umieć odpowiedzieć „tak” na to powołanie, które 

Bóg wpisał w naszą naturę.                                                    Benedykt XVI 


