
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
"WIERZĘ W ŻYCIE WIECZNE" 
1051 Każdy człowiek w swojej duszy nieśmiertelnej otrzymuje na sądzie 

szczegółowym, bezpośrednio po śmierci, wieczną zapłatę od Chrystusa, Sędziego 

żywych i umarłych. 

1052 "Wierzymy, że dusze tych wszystkich, którzy umierają w łasce Chrystusa... 

są Ludem Bożym po śmierci, która zostanie całkowicie zniszczona w dniu 

zmartwychwstania, kiedy te dusze zostaną złączone ze swymi ciałami". 

1053 "Wierzymy, że wiele dusz, które są zgromadzone w raju z Jezusem i Maryją, 

tworzy Kościół niebieski, gdzie w wiecznym szczęściu widzą Boga takim, jakim 

jest, a także w różnym stopniu i na różny sposób uczestniczą wraz z aniołami w 

sprawowaniu Boskiej władzy przez Chrystusa uwielbionego, gdzie wstawiają się 

za nami oraz wspierają naszą słabość swoją braterską troską". 

1054 Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze 

całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego zbawienia wiecznego, 

przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do 

radości Boga. 

1055 Wierząc w "komunię świętych", Kościół poleca zmarłych miłosierdziu 

Bożemu i ofiaruje im pomoce, szczególnie Ofiarę eucharystyczną. 

1056 Idąc za przykładem Chrystusa, Kościół uprzedza wiernych o "smutnej i 

bolesnej rzeczywistości śmierci wiecznej", nazywanej "piekłem". 

1057 Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga; 

wyłącznie w Bogu człowiek może osiągnąć życie i szczęście, dla których został 

stworzony i których pragnie. 

1058 Kościół modli się, by nikt nie ściągnął na siebie potępienia: "Panie, nie 

dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie". Jeżeli jest prawdą, że nikt nie może 

zbawić sam siebie, to jest również prawdą, że Bóg "pragnie, by wszyscy ludzie 

zostali zbawieni" (1 Tm 2, 4), i że "u Boga wszystko jest możliwe" (Mt 19, 26). 

1059 "Święty Kościół rzymski mocno wierzy i stanowczo utrzymuje, że w dniu 

Sądu wszyscy ludzie staną przed trybunałem Chrystusa w swoich ciałach i zdadzą 

sprawę ze swoich czynów". 

1060 Na końcu czasów Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Wtedy 

sprawiedliwi, uwielbieni w ciele i duszy, będą królować z Chrystusem na zawsze, 

a sam wszechświat materialny zostanie przemieniony. Bóg będzie w życiu 

wiecznym "wszystkim we wszystkich" (1 Kor 15, 28). 
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"...zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony  

i tam roztrwonił swój majątek..." (Łk 15,13) 

Wydaje ci się, że jesteś na to za mądry. Za mądry, żeby wszystko przepić, 

przehulać, przegrać. Nie, ty jesteś  na to za rozsądny. I za wygodny. 

Trzeba by potem dobrze się nauwijać, żeby zdobyć grosz. Namyśleć, 

nachodzić, napocić. 

"...zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony  

i tam roztrwonił swój majątek..." 

Wydaje ci się, że jesteś na to za mądry. Na to, żeby wszystko stracić. 

Nawet jeśli bierzesz na kredyt, to dobrze policzysz, czy cię na to stać, czy 

sobie potem poradzisz, czy się nie podłożysz. Od tego zaczynasz. 

"...zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony  

i tam roztrwonił swój majątek..." 

Wydaje ci się, że to nie dotyczy normalnych ludzi, jak ty. To ewentualnie 

problem marginesu społecznego. 

...A potem wstajesz od konfesjonału pełen Bożej łaski. Z pełnym sercem 

klękasz do pierwszopiątkowej czy świątecznej komunii. A w następną 

niedzielę nie masz już nic – Bożej łąski wystarczyło tylko na chwilę. Na 

jedną czy dwie komunie... 

"...zabrawszy wszystko, odjechał (…) i tam roztrwonił swój majątek..." 

Wydaje ci się, że jesteś  mądry. I tak pewnie jest - w ziemskich sprawach. 

Trzeba by jeszcze i w tych drugich. Trzeba by przeliczyć, zastanowić się 

dobrze, bez pośpiechu, czy wystarczy na wszystkie potrzeby w drodze do 

Boga i z Bogiem, na bilet do nieba. Nigdy nie wiesz, co cię czeka jutro. 

Następnej spowiedzi może przecież już nie być... Tu trzeba być mądrym. 

"A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie,  

i on sam zaczął cierpieć..."                                      Bogumiła Szewczyk 

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


BÓBRKA 

Poniedziałek 

28.03 

18.00 

 

1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Śp. Władysław Kusz – od Mirosława, Agaty i 

Dagmary 

Wtorek 

29.03 

18.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od uczestników 

pogrzebu 

Środa 30.03 18.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz 

2. Śp. Elżbieta Kusz – od Renaty z rodziną 

Czwartek 

31.03 

18.00 

 

1. Śp. Tadeusz Drozdowski – od uczestników 

pogrzebu 

2. Śp. Czesława Podgórska – 1 rocznica śmierci 

Piątek 1.04 18.00 1. Śp. Elżbieta Kusz – od Genowefy z rodziną 

2. Śp. Halina Sawinda – od Rodziny Stanisława 

Macha 

Sobota 2.04 18.00 1. Śp. Władysław Kusz – od Ireneusza, Magdaleny i 

Genowefy Myrta 

2. Śp. Tadeusz Drozdowski – od brata Władysława z 

rodziną  

Niedziela 

3.04 

8.30 

 

12.30  

Śp. Stefan i Dorota oraz Antoni, Anastazja, Anna 

Kusz 

Za Parafian 
ORELEC 

Środa 30.03 19.00 1. Śp. Bronisław Wojtanowski – rocznica śmierci 

2. Śp. Michał Zaniewicz – od Krystyny i Leona 

Dobrowolskich 

Piątek 1.04 19.00 Śp. Antonina Podgórska 

Niedziela 

3.04 

7.00 

11.00 

Śp. Teresa Szyler 

O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Ryszarda 

Podgórskiego z okazji imienin 
SOLINA 

Piątek 1.04 19.00 Śp. Stefan Łobaza – od Kazi Kudła z Golcowej 
Niedziela  

3.04 

9.45 Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Dzikich z Lutczy 
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1. W środę w Bóbrce Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy 

2. Nabożeństwa wielkopostne w tym tygodniu: Droga Krzyżowa w piątek 

w Bóbrce o godz. 17.30, w Orelcu i Solinie o godz. 19.00; Gorzkie Żale w 

niedziele w Bóbrce z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00, w Solinie po Mszy 

św. o godz. 9.45, w Orelcu  po Mszy św. o godz. 11.00. Za udział w 

nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Odpust można uzyskać także w piątki Wielkiego Postu za odmówienie po 

Komunii św. przed wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy „O dobry i 

najsłodszy Jezu”. 

3. W tym tygodniu przypadają: 

I piątek miesiąca – odwiedziny chorych od godz. 9.00, spowiedź w 

Bóbrce o godz. 17.30 a w Orelcu o godz. 18.45. Akt oddania Najświętszemu 

Sercu Pana Jezusa zostanie odmówiony w czasie Adoracji o godz. 20.30; 

I sobota miesiąca – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed 

Najświętszym Sakramentem a następnie Msza św. (w czasie Różańca 

możliwość spowiedzi). Tego dnia nie będzie Adoracji o godz. 20.30. 

4. Codziennie (z wyjątkiem niedzieli) przed Najświętszym Sakramentem w 

Bóbrce o godz. 20.30 odmawiamy Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie, 

za naszą ojczyznę, w intencji powołań oraz o uwolnienie od nałogów. O 

21.00 Apel Jasnogórski kończy modlitwę. Zapraszamy. 

5. W zakrystii można nabyć baranki wielkanocne – ofiara dowolna i 

paschaliki - cena 10 zł - to ofiara na Caritas. 

6. Od jutra, tj. od 28 marca Msze św. w dni powszednie będą odprawiane 

według porządku letniego, a więc w Bóbrce o godz. 18.00 a w Orelcu i 

Solinie o godz. 19.00. 

7. W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy na zbiórkę ministrantów. 

8.                                                                    Orelec 

● Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach do 

koszyka na stoliku z gazetkami. 

                                                                   Bóbrka, Solina 

● Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można składać w kopertach na 

tacę. 

       Rodzice powinni się starać, aby rodzina była małym 
Kościołem, w którym to czci się Boga, myśli się o 

świętości,      a poprzez dzieci daje się społeczeństwu 
nowych świętych.                              

              św. Augustyn 


