
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

CELEBRACJA MISTERIUM CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 

Dlaczego liturgia? 

1066 W Wyznaniu wiary Kościół wyznaje misterium Trójcy Świętej i Jej 

"zamysł życzliwości" dotyczący całego stworzenia: Ojciec wypełnia 

"tajemnicę swojej woli", dając swojego umiłowanego Syna i Ducha 

Świętego dla zbawienia świata oraz dla chwały swojego Imienia.  

1067 "Tego zaś dzieła odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, 

które zapowiadały wielkie sprawy Boże spełnione wśród ludu Starego 

Testamentu, dokonał Chrystus Pan głównie przez paschalne misterium 

swojej błogosławionej Męki, Zmartwychwstania i chwalebnego 

Wniebowstąpienia. Przez to misterium <<umierając zniweczył naszą 

śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam życie>>. Albowiem z boku 

umierającego na krzyżu Chrystusa zrodził się Kościół". Dlatego więc w 

liturgii Kościół celebruje przede wszystkim Misterium Paschalne, przez 

które Chrystus wypełnił dzieło naszego zbawienia. 

1068 Kościół głosi i celebruje to misterium Chrystusa w swojej liturgii, aby 

wierni przeżywali je i świadczyli o nim w świecie. 

Co znaczy pojęcie "liturgia"? 

1069 W tradycji chrześcijańskiej pojęcie to oznacza, że Lud Boży 

uczestniczy w "dziele Bożym". Przez liturgię Chrystus, nasz Odkupiciel i 

Arcykapłan, kontynuuje w swoim Kościele, z Kościołem i przez Kościół 

dzieło naszego odkupienia. 

1070 Pojęcie "liturgia" w Nowym Testamencie jest używane nie tylko na 

oznaczenie celebracji kultu Bożego, lecz także głoszenia Ewangelii i 

pełnienia czynów miłości. We wszystkich tych przypadkach chodzi o 

służbę Bogu i ludziom. W celebracji liturgicznej Kościół jest sługą na 

obraz swojego Pana, jedynego "Liturga", uczestnicząc w Jego kapłaństwie 

(kult), które ma charakter prorocki (głoszenie słowa) i królewski (służba 

miłości): Każdy obchód liturgiczny, jako dzieło Chrystusa-Kapłana i Jego 

Ciała, czyli Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, a 

żadna inna czynność Kościoła nie dorównuje jej skutecznością. 
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   Z niedzielnej Ewangelii - Niedziela Zmartwychwstania  
 

"...Zabrano Pana z grobu I nie wiemy, gdzie go położono..." (J 20,2) 

Przecież wierzysz w Zmartwychwstanie Jezusa. Trzęsienie ziemi, 

zaćmienie słońca, odsunięty kamień. Grzmoty i błyskawice. Ale bliższy ci 

Jezus z drogi krzyżowej. Ból, cierpienie, samotność. To ci bliższe, to 

rozumiesz, to czujesz. Odprowadzasz Go aż do Grobu i wszystko wiesz. A 

potem to już ani rozum, ani serce nie pomoże... 

"...I nie wiemy, gdzie go położono..." 

Przecież wierzysz w Zmartwychwstanie ludzi. W wieczne życie. Ale 

bliższy ci Jezus z drogi krzyżowej. Bliższe ci puste miejsce przy stole i 

wymięta fotografia. Ból, cierpienie, samotność. Bo kiedy odchodzi ktoś ci 

najbliższy - nie wiesz nic. Odprowadzasz go myślą aż do grobu - i 

wszystko wiesz, rozumiesz, czujesz. A potem, to już ani rozum, ani serce 

nie pomoże... 

"...I nie wiemy, gdzie go położono..." 

Przecież wierzysz w Zmartwychwstanie. Ale gubią cię szczegóły. 

Wszystko chciałbyś przymierzyć i sprawdzić. Chciałbyś wiedzieć, co teraz 

robi, co teraz myśli, co teraz czuje. No bo jak mogą być szczęśliwi bez 

tego, co tak kochali na ziemi? Bez morza, nart i kwiatów, i bez ukochanego 

psa. To boli. Najbardziej boli, że mogą być szczęśliwi bez tych, których 

ukochali na ziemi. Bez nas... 

"...I nie wiemy, gdzie go położono..." 

Dlatego radość Zmartwychwstania okrywa cień. Nie zawsze umiemy go 

nazwać. Nie zawsze chcemy nazwać go po imieniu. Ale trzeba kiedyś 

uwierzyć, że świat nie kręci się wokół nas. Że bez nas życie będzie się 

toczyć dalej. I bez nas - tu, i bez nas - TAM... 

"...Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma... 

                                                                                          Bogumiła Szewczyk 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

18.04 

8.30 

12.30 

Śp. Krystyna, Józef, Andrzej Migielicz 

O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i 

Sławomira z okazji 13-tej rocznicy ślubu 

Wtorek 

19.04 

18.00 Śp. Władysław Kusz – od Felicji Smolińskiej z 

rodziną 

CHRZEST 

Środa 20.04 18.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Stanisławy i 

Michała – 50-ta rocznica ślubu 

Czwartek 

21.04 

18.00 Śp. Wiktoria, Michał Giefert i zmarli z Rodziny 

Orłowskich 

Piątek 22.04 18.00 Śp. Marek Mazur 

Sobota 23.04 18.00 1. Śp. Franciszek Zadorożny 

2. Śp. Władysław Kusz – od OSP Myczków 

Niedziela 

24.04 

8.00 

12.30  

Śp. Maria i Jan Bandrowscy 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 

Rodziny 
ORELEC 

Poniedziałek 

18.04 

7.00 

11.00 

Śp. Michał Zaniewicz – od Aliny i Zdzisławy 

Śp. Ignacy, Maria, Wiktoria i Elżbieta Mamrowicz 
Środa 20.04 19.00 O Boże błogosławieństwo dla Leona 

Dobrowolskiego z okazji imienin 

Piątek 22.04 19.00 O Boże błogosławieństwo dla Leona 

Dobrowolskiego 

Sobota 23.04 15.00 Msza chrzcielna 

Niedziela 

24.04 

7.00 

11.00 

Śp. Bronisława i Mieczysław 

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla 

Grażyny i Leszka w 25  rocznicę ślubu 
SOLINA 

Poniedziałek 

18.04 

9.45 Śp. Rozalia, Wiesław, Rafał Olczyk, Maria Pilch 

Niedziela  

17.04 

9.45 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Doroty Szpojnarowicz – z okazji urodzin 

Niedziela Zmartwychwstania Ogłoszenia Duszpasterskie – Wielkanoc 

17.04.2022 r. 

1. Jutro Poniedziałek wielkanocny. Msze św. będą odprawiane według 

porządku niedzielnego. 

2. Ponieważ jest Oktawa Wielkanocy w piątek nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

3. Od wtorku do soboty modlimy się przed Najświętszym Sakramentem w 

Bóbrce o godz. 20.20 najpierw Nowenną do Miłosierdzia Bożego a potem 

odmawiając Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie, za naszą ojczyznę, o 

owoce misji parafialnych w czerwcu, o powołania oraz o uwolnienie od 

nałogów. O 21.00 Apel Jasnogórski. 

5. Za tydzień w Niedzielę Bożego Miłosierdzia w Bóbrce o godz. 15.00 

będzie Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, zachęcamy by włączyć się we 

wspólną modlitwę o tej godzinie w domach rodzinnych. 

6. Za zaangażowanie w przygotowanie Triduum Paschalnego, za 

przygotowanie za wszelkie posługi, troskę o Kościół i udział w Liturgii 

dziękuję Księdzu Jackowi, Scholii, Radom parafialnym, panu organiście 

Sławomirowi, paniom sprzątającym, ministrantom i lektorom, Strażakom z 

Bóbrki i Orelca za udział w Liturgii i adorację Najświętszego Sakramentu. 

Dziękuję za udział w indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu w 

kościołach w Bóbrce i Orelcu, za włączanie się w przeżywanie wydarzeń 

paschalnych w rodzinnych domach. 

 
      Życzymy Parafianom, by w naszym życiu zawsze zwyciężało życie nad 
śmiercią, miłość nad nienawiścią, wiara nad zwątpieniem a Święta niech 
upłyną w pokoju, zdrowiu i patrzmy z ufnością w przyszłość. Alleluja ! 
Chrystus Zmartwychwstał! Ufajmy Mu! 

 



 


