
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

KOMUNIA ŚWIĘTYCH 

946 Po wyznaniu wiary w "święty Kościół powszechny", Symbol 

Apostolski dodaje "świętych obcowanie" (komunia świętych). Kościół jest 

zgromadzeniem wszystkich świętych",  jest komunią świętych. 

947 "Skoro wszyscy wierzący tworzą jedno ciało, dobro jednego jest 

przekazywane innym... Należy więc wierzyć, że istnieje w Kościele 

wspólnota dóbr. Najważniejszy jest Chrystus, ponieważ On jest Głową... 

Dlatego dobro Chrystusa jest przekazywane wszystkim, a dokonuje się to 

przez sakramenty Kościoła".  

948 Pojęcie "komunia świętych" ma dwa znaczenia, ściśle ze sobą 

powiązane: "komunia w rzeczach świętych (sancta)" i "komunia między 

osobami świętymi (sancti)". 

Wierni (sancti) są karmieni Ciałem i Krwią Chrystusa (sancta), by 

wzrastać w komunii Ducha Świętego (Koinonia) i przekazywać ją światu. 

949 Uczniowie w pierwszej wspólnocie w Jerozolimie "trwali w nauce 

Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie" (Dz 2, 42): 

Komunia wiary. Wiara wiernych jest wiarą Kościoła otrzymaną od 

Apostołów; jest skarbem życia, który się pomnaża, gdy jest rozdzielany. 

950 Komunia sakramentów. "Chrzest jest jakby bramą, przez którą 

wchodzi się do Kościoła. Pojęcie komunii może być stosowane do 

każdego z sakramentów, ponieważ każdy z nich jednoczy nas z Bogiem, 

jest właściwe Eucharystii jednak bardziej niż innym sakramentom. 

951 Komunia charyzmatów. We wspólnocie Kościoła Duch Święty 

"rozdziela między wiernych szczególne łaski" w celu budowania Kościoła.  

952 "Wszystko mieli wspólne" (Dz 4, 32). "Wszystko, co posiada 

prawdziwy chrześcijanin, powinien traktować jako dobro, które ma 

wspólne z innymi, oraz zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść z 

pomocą najbardziej potrzebującym".  

953 Komunia miłości. Najmniejszy nasz czyn spełniony w miłości 

przynosi korzyść wszystkim, w solidarności z wszystkimi ludźmi, żywymi 

czy zmarłymi. Każdy grzech szkodzi tej komunii. 
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   Z niedzielnej Ewangelii - 3 Niedziela zwykła 

"...Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował." (Łk 4,16) 

Czasem nie dbasz o swój rodzinny dom. Tyle wokół ciekawych 

miejsc, ciekawych dni. Tyle wokół ciekawych ludzi, ciekawych 

zajęć. Chciałbyś uchwycić cały świat. Zatrzymać cały świat. 

Zagarnąć cały świat... I tylko swój dom traktujesz inaczej. Przecież 

masz go na własność. Nie musisz go zdobywać, szukać, pilnować. 

Zawsze był, zawsze jest... 

"...Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował..." 

Czasem nie dbasz o swój rodzinny dom. Nie tęsknisz za nim. Masz 

swoje życie, swoje problemy, swoje radości. Masz swoje miejsce w 

świecie, swoje stanowisko, swoich przyjaciół. Czy w domu jest coś 

czego szukasz, czego pragniesz, o czym marzysz. 

"...Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował..." 

Czasem dom jest ci obojętny. Aż przyjdzie czas, gdy wokół siebie 

zobaczysz tylko obce twarze. Nawet jeśli je znasz od stu lat. Bo 

kiedy umiera matka, coś kończy się na zawsze. Bo kiedy umierają 

rodzice, już nigdy nie będzie tak jak było. Świat już zawsze będzie 

za mgłą. Nawet jeśli pozostały te same ściany, te same meble, te 

same obrazy. Wtedy oddałbyś wszystko za jeden wieczór spędzony 

w rodzinnym domu. Wszystko, co zdobyłeś przez lata.  

"...Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował..." 

… A do domu trzeba ciągle wracać. Nawet jeśli jesteś w nim co 

noc. Nawet jeśli jesteś w nim co dzień. Do domu, w którym się 

wychowało - i do domu, który się samemu tworzy. Choćby się było 

królem świata...  

"...Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował..."  

                                                                                    Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

24.01 

16.00 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Marianna Leśniak – od Katarzyny i Mateusza 

Boguszów 

Wtorek 

25.01 

16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od uczestników 

pogrzebu 

2. Śp. Stanisław Mysiów – od syna Wojciecha z 

rodziną 

Środa 26.01 16.00 1. Śp. Jan Makulski 

2. Śp. Halina Sawinda – od Eugeniusza i Reginy 

Mach 

Czwartek 

27.01 

16.00 

 

1. Śp. Stanisław Mysiów – od uczestników pogrzebu 

2. Śp. Władysław Kusz – od chrześnicy Ewy 

Piątek 28.01 16.00 Śp. Tadeusz Drozdowski – od uczestników 

pogrzebu 

Sobota 29.01 16.00 1. O zdrowie dla Marii Małeckiej 

2. Śp. Tadeusz Iwanicki 

Niedziela 

30.01 

8.30 

12.30  

Śp. Maria Bandrowska 

Śp. Władysław Świder – od wnuków i prawnuka (2 

rocznica śmierci) 

ORELEC 
Środa 26.01 17.30 Śp. Zofia, Piotr i Edward Wronowscy 

Piątek 28.01 17.30 1. Śp. Franciszek i Andrzej Wąchała 

2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od Rodziny 

Stanisława Macha 

Niedziela 

30.01 

7.00 

11.00 

Za Parafian 

Dziękczynno-błagalna 55 rocznicę ślubu Państwa 

Józefa i Czesławy Dobrowolskich 

SOLINA 

Niedziela  

30.01 

9.45 Śp. Stefan Łobaza  

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela zwykła 23.01.2022 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Franciszka 

Salezego, we wtorek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w środę 

świętych Tymoteusza i Tytusa,  a w piątek św. Tomasza z Akwinu. 

2.  W środę w Bóbrce o 16.00 będziemy modlić się w Nowennie do Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy. 

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

Bóbrce z modlitwą w intencji Ojczyzny. 

4. W sobotę o 10.00 zbiórka ministrantów. 

5. Dzisiaj przeżywamy – zgodnie z wolą papieża Franciszka – Niedzielę 

Słowa Bożego. Dziękujmy Ojcu Niebieskiemu za dar Słowa Bożego, 

który otrzymujemy podczas liturgii w kościele! Uwielbiajmy Go za 

Słowo Boże, które z ręki Kościoła otrzymaliśmy w postaci Pisma 

świętego. I w tej postaci mogło ono zamieszkać  między nami i z nami!  

      Gdybyśmy wiedzieli, jak bardzo kocha nas nasz Bóg, 

umarlibyśmy z radości! Nie wierzę, że są serca tak twarde, że nie 

kochają, kiedy widzą się tak kochane.          

                                                  św. Jan Maria Vianney                                                       

 

 

 


