
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

HIERARCHIA, ŚWIECCY, ŻYCIE KONSEKROWANE 

934 "Z ustanowienia Bożego są w Kościele wśród wiernych święci 

szafarze, których w prawie nazywa się także duchownymi; pozostałych 

nazywa się świeckimi".  

935 Chrystus posyła swoich Apostołów i ich następców, aby głosili wiarę i 

rozszerzali Jego Królestwo. Daje im udział w swoim posłaniu.  

936 Pan uczynił Piotra widzialnym fundamentem swojego Kościoła i 

powierzył mu jego "klucze". Biskup Kościoła w Rzymie, następca św. 

Piotra, "jest głową Kolegium Biskupów, zastępcą Chrystusa i pasterzem 

całego Kościoła tu na ziemi". 

937 Papież "cieszy się z ustanowienia Bożego najwyższą, pełną, 

bezpośrednią i powszechną władzą duszpasterską". 

938 Biskupi, ustanowieni przez Ducha Świętego są następcami Apostołów. 

939 Biskupi przy pomocy prezbiterów i diakonów pełnią misję 

autentycznego nauczania wiary, sprawowania kultu Bożego, przede 

wszystkim Eucharystii, i rządzenia Kościołem jako prawdziwi pasterze. Do 

nich należy także troska o wszystkie Kościoły, razem z papieżem i pod jego 

zwierzchnictwem. 

940 "Ponieważ właściwością stanu ludzi świeckich jest życie wśród świata 

i spraw doczesnych, dlatego wzywa ich Bóg, by ożywieni duchem 

chrześcijańskim, sprawowali niczym zaczyn swoje apostolstwo w świecie". 

941 Świeccy uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa; coraz bardziej z Nim 

zjednoczeni, pomnażają łaskę chrztu i bierzmowania we wszystkich 

wymiarach życia osobistego, rodzinnego, społecznego i kościelnego. 

Urzeczywistniają w ten sposób powołanie do świętości, do której są 

wezwani wszyscy ochrzczeni. 

942 Dzięki swej misji prorockiej świeccy "są też powołani i do tego, aby 

we wszystkim pośród wspólnoty ludzkiej byli świadkami Chrystusa". 

943 Dzięki misji królewskiej świeccy mają moc zwyciężania w sobie i w 

świecie panowania grzechu przez wyrzeczenie się siebie oraz przez 

świętość życia. 
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   Z niedzielnej Ewangelii - 2. Niedziela zwykła 

 

"...A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 

Nie mają już wina..." (J 2,3) 

A ty się nie modlisz za innych. Nie - żeby tak w ogóle nie. Coś ci się 

zawsze trafi. Jakaś dobra myśl, jakieś westchnienie do Boga. Ale musisz 

mieć bardzo ważny powód. Albo musi to być ktoś dla ciebie bardzo 

ważny. Kochany. Wtedy jeszcze potrafisz uklęknąć i zawołać o pomoc... 

"...A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 

Nie mają już wina..." 

A ty się modlisz za innych czasem. W modlitwie wiernych powtarzasz 

"wysłuchaj nas Panie". Mówisz paciorek. Ale to wszystko takie dalekie. 

Takie mechaniczne. Czy umiałbyś powtórzyć o co właśnie się modlisz? 

"...A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 

Nie mają już wina..." 

Czy masz zwyczaj codziennie przyjść do Boga, by powiedzieć czego 

potrzebują twoi bliscy, twoi znajomi? Gdy widzisz krzywdę i ból - jest 

współczucie, ale czy jest modlitwa. Jest wściekłość, ale czy jest modlitwa? 

"...A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 

Nie mają już wina..." 

A Maryja poprosiła o wino. Żeby była radość. Maryja poprosiła tylko o 

wino. Ale pokazała, że z każdą sprawą można przyjść do Boga. Maryja 

pokazała, że problemy innych mają być dla nas ważne. Że nawet w środku 

zabawy trzeba zobaczyć ich potrzeby. Nawet w środku zabawy trzeba 

wyciągnąć rękę do Boga. Nawet w środku zabawy. Tak, jakby to był twój 

smutek, twoja sprawa, twój ból... 

"...Zaproszono na to wesele także Jezusa..." 
                                                                      Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

17.01 

16.00 

 

1. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Nauczycieli i 

Pracowników SP w Myczkowie 

2. Śp. Marianna Leśniak – od Agaty i Mariusza 

Kaliniewiczów 

Wtorek 

18.01 

16.00 1. Śp. Katarzyna Dereń – od Wiesława 

Wysoczańskiego 

2. O Boże błogosławieństwo dla Mariusza 

Migielicza z okazji 50 urodzin 

Środa 19.01 16.00 Śp. Elżbieta Kusz – od Magdaleny i Bartosza 

Otorowskich 

Czwartek 

20.01 

16.00 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Władysław Kusz – od Agnieszki i 

Bartłomieja Obłaskich 

Piątek 21.01 16.00 W intencji wszystkich Babć i Dziadków z naszej 

Parafii 

Sobota 22.01 16.00 1. Śp. Stanisław Mysiów – od córki Joanny z rodziną 

2. Za Parafian 

Niedziela 

23.01 

8.30 

 

12.30  

Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodzin Myszak i 

Migielicz 

Za Parafian 

ORELEC 
Środa 19.01 17.30 Śp. Michał Zaniewicz – od Rodziny Biegów 

Piątek 21.01 17.30 Śp. Bronisław Wojtanowski – od Adama Głuszko z 

rodziną 

Niedziela 

23.01 

7.00 

 

11.00 

Śp. Bronisław Wojtanowski – od Eugeniusza i 

Reginy Mach 

1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla Anieli Podgórskiej 

2. O Boże błogosławieństwo dla Księży Pallotynów 

z naszej parafii – od mieszkańców Orelca 

SOLINA 

Niedziela 

23.01 

9.45 Śp. Stefan Łobaza – od uczestników pogrzebu 

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela zwykła 16.01.2022 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Antoniego, 

w  środę  św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona naszej Archidiecezji a w 

piątek św. Agnieszkę. W sobotę 22 stycznia przypada uroczystość św. 

Wincentego Pallottiego. Uroczysta Msza św. będzie odprawiona o godz. 

16.00 w Bóbrce – zapraszamy do uczczenia Założyciela Stowarzyszenia 

Apostolstwa Katolickiego (Księży i Braci Pallotynów) przez udział w 

Eucharystii. 

2. We wtorek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

3. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. W piątek o godz. 16.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji 

wszystkich Babć i Dziadków z naszej Parafii. Zapraszamy serdecznie. 

5. W piątek od 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w 

Bóbrce z modlitwą w intencji Ojczyzny. 

6. W najbliższą sobotę nie będzie zbiórki ministrantów – zapraszamy Służbę 

Liturgiczną na Mszę św. o godz. 16.00. 

7. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego. 

8.                                               Bóbrka i Solina 

● Bardzo proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na 

sprzątanie kościoła za rok 2021 o dokonanie wpłaty.        

 Wielka świętość polega na wypełnianiu małych 

obowiązków.                                 św. Josemaría Escrivá de Balaguer 

 

 


