
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Komunia Kościoła w niebie i na ziemi 

954 Trzy stany w Kościele. "Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie 

swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci 

wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego uczniów 

pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają się 

oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc <<wyraźnie samego 

Boga troistego i jedynego, jako jest>>". 

956 Wstawiennictwo świętych. "Ponieważ mieszkańcy nieba, będąc głębiej 

zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w 

świętości nieustannie wstawiają się za nas u Ojca, ofiarując Mu zasługi, 

które przez jedynego Pośrednika między Bogiem i ludźmi, Jezusa 

Chrystusa, zdobyli na ziemi... Ich przeto troska braterska wspomaga 

wydatnie słabość naszą". (św. Dominik) 

957 Komunia ze świętymi. "Nie tylko jednak ze względu na sam ich 

przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, 

żeby umacniała się jedność całego Kościoła w Duchu przez praktykowanie 

braterskiej miłości. Bo jak wzajemna łączność chrześcijańska między 

pielgrzymami prowadzi nas bliżej Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi 

łączy nas z Chrystusem, z którego, niby ze Źródła i Głowy, wypływa 

wszelka łaska i życie Ludu Bożego". 

958 Komunia ze zmarłymi. "Uznając w pełni tę wspólnotę całego 

Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania 

religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a 

<<ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli 

od grzechów uwolnieni>> (2 Mch 12, 45), także modły za nich 

ofiarowywał". Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, 

lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. 

959 W jednej rodzinie Bożej. "Wszyscy, którzy jesteśmy synami Bożymi i 

stanowimy jedną rodzinę w Chrystusie, gdy łączymy się ze sobą we 

wzajemnej miłości i w jednej chwale Trójcy Przenajświętszej, 

odpowiadamy najgłębszemu powołaniu Kościoła".  
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   Z niedzielnej Ewangelii - 4 Niedziela zwykła 

"...Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem..." (Łk 4, 28) 

Owszem, w niedzielę przychodzisz na Mszę. Byłoby ci bez niej nijako. 

Trochę posłuchasz kazania, trochę pomyślisz o swoich sprawach, 

podglądniesz i podsłuchasz ludzi. W sumie nie jest źle... Pod warunkiem 

że ksiądz się nie czepia. Że nie zacznie z ambony marudzić o 

przykazaniach. Że nie wytknie jacy naprawdę jesteśmy. 

"...Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem..." 

Owszem, chodzisz czasem do spowiedzi. Jakoś wtedy lżej. Chodzisz. 

Jedne czy drugie święta, jakaś rocznica, zdarzy się i pierwszy piątek. 

Wprawdzie nigdy ci ksiądz za to nie dziękował, ale i tak czujesz się jak 

bohater. A te trzy zadane "zdrowaśki" możesz odmówić... W sumie nie jest 

tak źle. Pod warunkiem, że ksiądz się nie czepia. Że nie zacznie zadawać 

pytań o sprawy, które wolałbyś przemilczeć. O twoje osobiste przecież 

sprawy.  

"...Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem..." 

Owszem, jesteś chrześcijaninem. Jak wszyscy obok ciebie. To takie 

sympatyczne tradycje: chrzest, pierwsza komunia, ślub. Szopka i kolędy. 

Nawet Jezus na Krzyżu ci nie przeszkadza. Zżyłeś się z Nim od dziecka. 

Nie przeszkadza ci zbieranie na tacę: zawsze coś rzucisz. Nie przeszkadza 

ci organista, przydługie kazanie. Jesteś tolerancyjny na wszystkie ludzkie 

uchybienia. Patrzysz na to z przymrużeniem oka... W sumie nie jest źle. 

Pod warunkiem, że ksiądz się nie czepia. Że nie każe ci być 

konsekwentnym. Że nie każe tego wszystkiego naprawdę robić. Że 

niczego więcej od ciebie nie wymaga. 

"...Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z 

miejsca, wyrzucili Go z miasta  i wyprowadzili aż na stok góry, aby Go 

strącić.."                                                        
                                                                               Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

31.01 

16.00 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Stefan Łobaza 

Wtorek 1.02 16.00 1. Śp. Władysław Kusz – 1 rocznica śmierci 

2. Śp. Stefan Łobaza 

Środa 2.02 16.00 Śp. Maria 

Czwartek 

3.02 

16.00 

 

1. Śp. Marianna Leśniak – od Karoliny i Macieja 

Zamojskich 

2. Śp. Stefan Łobaza 

Piątek 4.02 16.00 Śp. Stefan Łobaza 

Sobota 5.02 13.00 

16.00 

Msza św. z udzieleniem chrztu św.  

1. Śp. Maria i Stanisław Kusz 

2. Śp. Stefan Łobaza 

Niedziela 

6.02 

8.30 

12.30  

 Śp. Alina Wasylów (20 rocznica śmierci) 

 Śp. Andrzej Dębicki 

ORELEC 

Środa 2.02 17.30 Śp. Maria Zaniewicz 

Piątek 4.02 17.30 1. Śp. Michał Zaniewicz – od Marii i Ryszarda Przebięda 

2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od bratowej Zofii z 

rodziną 

Niedziela 

6.02 

7.00 

11.00 

O Boże błogosławieństwo dla Ernesta – 15 urodziny 

Śp. Tadeusz Fedorowicz – 12 rocznica śmierci 

SOLINA 

Środa 2.02 10.00 Śp. Stefan Łobaza 

Niedziela  6.02 9.45 Śp. Stefan Łobaza 

HUMOR 

Autentyczne wydarzenie z Mszy św.: 

[K] - ksiądz [W] - wierni 

Pod koniec Mszy św., zaraz przed ogłoszeniami parafialnymi,  proboszcz 

składa najserdeczniejsze życzenia z okazji imienin ks. Władysława. Po 

odmówieniu modlitwy "Pod Twoją obronę", proboszcz dodaje:  

Matko Boska Nieustającej Pomocy, na co wierni odpowiadają:  

Módl się za nami 

[K]: Św. Władysławie. [W]: Módl się za nami.  

[K]: Wszyscy święci patronowie nasi. [W]: Módlcie się za nami. 

[K]: Ogłoszenia parafialne. [W]: Módlcie się za nami. 

*** 

     Pewien internista błyskawicznie wyleczył nękającą go pacjentkę. 

Powiedział, że zgłaszane objawy są symptomami starości. 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela zwykła 30.01.2022 r. 

1. W środę  przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to Dzień Życia 

Konsekrowanego.  Msze św. będą odprawione o godz. 10.00 w Solinie, o 

godz. 16.00 w Bóbrce i o godz. 17.30 w Orelcu. W czasie każdej Mszy św. 

będzie poświęcenie gromnic. Taca z tego dnia przeznaczona jest jako dar 

serca dla zakonów klauzurowych. 

2. W czwartek wspomnienie św. Błażeja a w sobotę św. Agaty. 

3. W tym tygodniu przypadają: 

• I czwartek miesiąca: o 16.00 półgodzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu w intencji powołań – w czasie adoracji możliwość spowiedzi; 

• I  piątek miesiąca: od godz. 9.00 odwiedziny chorych, o godz. 16.00 w 

Bóbrce i o godz. 17.30 w Orelcu  półgodzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu i możliwość spowiedzi a następnie Msza św.; 

• I sobota: w Bóbrce o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający a następnie 

Msza św. z 15-minutowym rozważaniem jednej tajemnicy Różańcowej. 

4. W środę w Bóbrce przed Mszą św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy a w Orelcu przed Mszą św. Nowenna do św. Józefa. 

5. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie spotkanie 

Rodziców i dzieci z klasy III, pragnących przyjąć I Komunię św. w naszej 

parafii. 

6. Intencje różańcowe na luty: 

1). Ogólna: W intencji osób konsekrowanych o wierność swojemu 

powołaniu. 

2). Diecezjalna: Za chorych, aby w modlitwie odnajdowali uzdrowienie i 

umocnienie. 
 

     Nie lękajcie się Chrystusa! On niczego nie odbiera, a 

daje wszystko. Kto oddaje się Jemu, otrzymuje stokroć 

więcej. Tak, otwórzcie, na oścież otwórzcie drzwi 

Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie.  

                                                                   Benedykt XVI 


