
  Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
"WIERZĘ W ODPUSZCZENIE GRZECHÓW" 

976 Wyznanie wiary Kościoła łączy wiarę w odpuszczenie grzechów z 

wiarą w Ducha Świętego, a także z wiarą w Kościół i w komunię 

świętych. Chrystus Zmartwychwstały, dając Apostołom Ducha Świętego, 

udzielił im swojej Boskiej władzy odpuszczania grzechów: "Weźmijcie 

Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a 

którym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23). 

977 Nasz Pan połączył odpuszczenie grzechów z wiarą i z sakramentem 

chrztu: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony" (Mk 16, 15-16). Chrzest 

jest pierwszym i podstawowym sakramentem odpuszczenia grzechów, 

ponieważ jednoczy nas z Chrystusem, który umarł za nasze grzechy i 

zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, "abyśmy i my wkroczyli 

w nowe życie" (Rz 6, 4). 

978 "Odpuszczenie grzechów w Kościele ma miejsce przede wszystkim, 

gdy po raz pierwszy wyznaje się wiarę. Z wodą chrztu zostaje bowiem 

udzielone pełne przebaczenie i nie pozostaje już żadna wina: ani 

pierworodna, ani inna popełniona później; nie pozostaje też żadna kara do 

odpokutowania, by zadośćuczynić za te grzechy. Łaska chrztu nie uwalnia 

jednak naszej natury od jej słabości; przeciwnie, nie ma takiego człowieka, 

który nie musiałby walczyć z pożądliwością, gdyż nie przestaje ona 

skłaniać do złego". 

979 Kto w walce ze skłonnością do złego byłby tak mocny by uniknąć 

wszelkiej rany grzechu? "Było więc konieczne, aby Kościół miał moc 

odpuszczania grzechów także w inny sposób niż przez sakrament chrztu. Z 

tej racji Chrystus dał Kościołowi <<klucze>> Królestwa niebieskiego, 

mocą których mógłby przebaczyć każdemu grzesznikowi żałującemu za 

grzechy popełnione po chrzcie świętym aż do ostatniego dnia życia". 

980 Ochrzczony może być pojednany z Bogiem i Kościołem przez 

spowiedź: Ojcowie Kościoła nazywali pokutę "mozolnym chrztem". 

Sakrament ten jest konieczny do zbawienia dla tych, którzy upadli po 

chrzcie. 
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"...Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie..." (Łk 

6,23) 

Czy potrafisz się jeszcze tym cieszyć? Tym, że twoje dobro jest zapisane 

na wieki. Że Bóg szykuje ci miejsce - z każdym dobrym czynem coraz 

bliżej pierwszego rzędu. Że uciułane drobiazgi z dobrego serca płynące są 

paszportem do nieba.  

 

"...Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie..."  

Ale czy potrafisz się jeszcze tym cieszyć? Tym, że cień twojego grzechu - 

też zapisany w niebie - może być trochę mniejszy. Mniejszy z każdą dobrą 

pokutą, każdym dobrym słowem, każdym ofiarowanym Bogu cierpieniem. 

Że może być mniejszy jeszcze za twojego życia na ziemi, bez czyśćca.  

 

"...Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie..."  

Ale czy jeszcze potrafisz się tym cieszyć? A może, czy już potrafisz się 

tym cieszyć? Bo najczęściej z dziecka pozostało nam tylko to, że chcemy 

wszystko, co jest w zasięgu ręki. Tylko to, co jest w zasięgu ręki. Co 

widać, choćby zza szyby wystawy. Reszta się nie liczy. Resztę można 

odłożyć na później. Resztą zajmą się dorośli.  

...Cóż... kiedy naprawdę dorośli ludzie są już po tamtej stronie gwiazd... 

 

"Biada wam, którzy się teraz śmiejecie." 

                                                                               Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

14.02 

8.00 

 

 Śp. Stefan Łobaza 

Wtorek 

15.02 

16.00 Śp. Stefan Łobaza 

Środa 16.02 16.00 Śp. Stefan Łobaza 

Czwartek 

17.02 

16.00 

 

Śp. Stefan Łobaza 

Piątek 18.02 16.00 Śp. Stefan Łobaza 

Sobota 19.02 16.00 Śp. Stefan Łobaza 

Niedziela 

20.02 

8.30 

 

12.30  

Śp. Antoni, Maria, Władysław, Jan, Stefania Ryłów, 

Katarzyna i Antoni Kusz 

Śp. Aleksander Zwierzchowski – rocznica śmierci 
ORELEC 

Środa 16.02 17.30 Śp. Bronisław Wojtanowski – od bratanka Mietka z 

rodziną 

Piątek 18.02 17.30 O Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Grzegorza 

z okazji urodzin 

Niedziela 

20.02 

7.00 

11.00 

O zdrowie i szczęśliwą śmierć 

O Boże błogosławieństwo dla Klaudii z okazji 24 

urodzin 
SOLINA 

Niedziela  

20.02 

9.45 Śp. Stefan Łobaza 

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – VI Niedziela zwykła 13.02.2022 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu w poniedziałek przypada święto świętych 

Cyryla i Metodego, patronów Europy. 

2. W poniedziałek czyli 14.02 Msza św. w Bóbrce będzie odprawiona o 

godz. 8.00. 

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

Pomocy. 

4. W piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 w Bóbrce  adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Modlimy się w intencji Ojczyzny. 

5. W najbliższych dniach po Komunii św. (po ogłoszeniach) będziemy 

śpiewać w intencji pokoju na świecie Suplikacje. 

6.                                                Bóbrka 

➢ W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne została zebrana kwota 

1985 zł. 

➢ Gmina Solina przekazuje w formie darowizny drewno dębowe z 

lasów gminnych na krzyże misyjne dla kościołów w Bóbrce i 

Solinie. 

                                             Orelec 

➢ W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne została zebrana kwota 

2794 zł.  

➢ Dziękuję Panu Dariuszowi Nawrockiemu za bezpłatne wykonanie 

drewnianej  półki na chórze w nowym kościele. 

Dziękuję Parafianom i Gościom za każdy dar serca. 
 

 Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, 
który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem 
w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego.             

                   ks. Jan Twardowski 
 

 


