
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

MARYJA - MATKA CHRYSTUSA, MATKA KOŚCIOŁA 

I. Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła 

Cała zjednoczona ze swoim Synem... 

Błogosławiona Dziewica szła naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymała 

wiernie swoje zjednoczenie z Synem aż do krzyża, a Jezusa Chrystusa 

umierającego na krzyżu oddana została uczniowi jako matka tymi 

słowami: "Niewiasto, oto syn Twój" (J 19, 26-27). 

965 Po Wniebowstąpieniu swego Syna "modlitwami swymi wspierała 

początki Kościoła". Razem z Apostołami i kilkoma kobietami widzimy 

"także Maryję błagającą w modlitwach o dar Ducha". 

...także w swoim Wniebowzięciu... 

966 Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w 

Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych 

chrześcijan: W narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie 

opuściłaś świata, o Matko Boża: połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która 

poczęłaś Boga Żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci. 

...jest naszą Matką w porządku łaski 

967 Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem wiary i miłości. Przez to 

jest Ona "najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła". 

968 Maryja w szczególny sposób współpracowała z dziełem Zbawiciela 

przez wiarę, nadzieję i miłość żarliwą dla odnowienia nadprzyrodzonego 

życia dusz ludzkich. Dlatego to stała się nam Matką w porządku łaski". 

969 "To macierzyństwo Maryi trwa nieustannie, poczynając od aktu 

zgody, którą przy Zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez 

wahania pod krzyżem, aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia 

wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego 

zbawczego zadania, lecz poprzez swoje wstawiennictwo ustawicznie 

zjednuje nam dary zbawienia wiecznego... Dlatego to do Błogosławionej 

Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, 

Pomocnicy, Pośredniczki". 
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"...Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci..." (Łk 5,4) 

Ale oni wiedzieli lepiej. Wiedzieli, że tam nic nie ma. Doświadczyli tego. 

Umordowani nocnym połowem wrócili z niczym. Dlatego Szymon nie od 

razu posłuchał. Dlatego się zawahał. Dlatego rzucił Jezusowi w twarz: 

"niceśmy nie ułowili". 

"...Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci..."  

Ale ty wiesz lepiej. Wiesz, że tam nic nie złowisz. Wiesz, że Boże 

przykazania nie dają korzyści. Doświadczyłeś tego. Uczciwość, 

prawdomówność, czystość - to nie jest droga do sukcesu. Świętowaniem w 

niedzielę nie dorobisz się w życiu niczego. Więc za Szymonem 

powtarzasz: "niceśmy nie ułowili". 

"...Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci..." 

 Nikt ci nie zarzuci, że nie próbowałeś. Był czas, kiedy byłeś całkiem 

porządny. Teologiczne dyskusje. Msze studenckie, religijne książki. 

Wtedy jeszcze w to wierzyłeś. W to, że tak można żyć. A potem już 

"uciekło". Zarabiałeś na mieszkanie, na dzieci, na szkołę, na buty. Jedno z 

drugim nijak się nie wiązało.  

"...Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci..." 

I dopiero, gdy potrzeba w życiu czegoś innego... Czego nie da się kupić, 

nie da się załatwić, nie da się ukraść. Wtedy się wraca. Wtedy ci głupio, że 

postawiłeś na złego konia. Dopiero wtedy jesteś gotowy dać wszystko... 

A Piotr wahał się tylko przez moment - i uwierzył. Uwierzył Bogu i jego 

sieć znów była pewna ryb. Bo z Bogiem można znaleźć szczęście nawet 

tam, gdzie bez Boga nie ma już nic. 

"...I wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego 

dokonali..." 
                                                                               Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

7.02 

16.00 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Stefan Łobaza 

Wtorek 8.02 16.00 1. Za Parafian 

2. Śp. Stefan Łobaza 

Środa 9.02 16.00 1. Śp. Stefan Łobaza 

2. Śp. Halina Sawinda – od Izabeli i Wojciecha 

Czerwskich 

Czwartek 

10.02 

16.00 

 

1. Śp. Władysław Kusz – od Anny i Władysława 

Drozdowskich 

2. Śp. Stefan Łobaza 

Piątek 11.02 16.00 1. Śp. Stefan Łobaza 

2. Za chorych z naszej Parafii i z naszych Rodzin 

Sobota 12.02 9.00 

11.30 

16.00 

W intencji powołań 

Śp. Stefan Łobaza 

Śp. Elżbieta Kusz – od Danuty Szałaj 

Niedziela 

13.02 

8.30 

12.30  

Śp. Katarzyna Dereń – od wnuka Daniela z rodziną 

Śp. Mieczysław Fedorowicz – od rodziny Pyterafów 

z Myczkowa 

ORELEC 

Środa 9.02 17.30 O Boże błogosławieństwo dla córki Stanisławy i 

Marysi 

Piątek 11.02 17.30 Śp. Michał Zaniewicz – od  Rodziny 

Wojtanowskich 

Niedziela 

13.02 

7.00 

11.00 

Śp. Helena Adamiak 

Śp. Stanisława Skotnicka – 21 rocznica śmierci 

SOLINA 

Niedziela  

13.02 

9.45 Śp. Stefan Łobaza 

Ogłoszenia Duszpasterskie – V Niedziela zwykła 6.02.2022 r. 

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

Scholastyki,  a w piątek NMP z Lourdes. 

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

Pomocy. 

3. W piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 20.00 w 

Bóbrce. 

4. W sobotę nasza Parafia włącza się w całoroczną, archidiecezjalną 

adorację Najświętszego Sakramentu, której główną intencją jest modlitwa 

w intencji świętych powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych, modlitwa 

za powołanych oraz prośba o naszą otwartość na Ducha Świętego. 

Zachęcamy serdecznie wszystkich Parafian do wzięcia udziału w adoracji. 

W czasie Różańca będzie możliwość spowiedzi. 

Porządek adoracji w kościele parafialnym w Bóbrce: 

➢ 9.00 – Msza św. - zaproszeni są szczególnie mieszkańcy Orelca 

➢ 9.30 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec (część 

radosna) prowadzony przez mieszkańców Orelca, a następnie 

modlitwa osobista 

➢ 11.20 – zakończenie I części adoracji 

➢ 11.30 – Msza św. - zaproszeni są szczególnie mieszkańcy Soliny 

➢ 12.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec (część 

światła) prowadzony przez mieszkańców Soliny, a następnie 

modlitwa osobista 

➢ od 12.40 do 14.00 – przerwa 

➢ 14.00 – wystawienie Najświętszego Sakramentu i Różaniec (część 

chwalebna) prowadzony przez mieszkańców Bóbrki, a następnie 

modlitwa osobista 

➢ 15. 50 – zakończenie II części adoracji 

➢ 16.00 – Msza św. 

5. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.30 jest 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. 

      Nowe sytuacje - zarówno w Kościele, jak i życiu 

społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym - 
domagają się dzisiaj  zaangażowania świeckich. 

Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, 
dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się 
stać w bezczynności.                                    św. Jan Paweł II 


