
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
LITURGIA - DZIEŁO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

Duch Święty aktualizuje misterium Chrystusa 

1104 Liturgia chrześcijańska nie tylko przypomina wydarzenia, które 

dokonały naszego zbawienia, ale aktualizuje je i uobecnia. Misterium 

Paschalne Chrystusa jest celebrowane, a nie powtarzane.  

1105 Epikleza ("wzywanie-na") jest modlitwą wstawienniczą, w której 

kapłan prosi Ojca o posłanie Ducha Uświęciciela, by składane ofiary stały 

się Ciałem i Krwią Chrystusa i aby wierni, przyjmując je, sami stawali się 

żywą ofiarą dla Boga. 

1106 Anamneza i epikleza stanowią centrum każdej celebracji 

sakramentalnej, a szczególnie Eucharystii: Pytasz, jak chleb staje się Ciałem 

Chrystusa, a wino Jego Krwią? Odpowiadam: Duch Święty wkracza i wypełnia to, co 

przerasta wszelkie słowo i wszelką myśl... Zauważ, dzieje się to przez Ducha Świętego. 

1107 Przekształcająca moc Ducha Świętego w liturgii przyspiesza 

przyjście Królestwa i spełnienie się misterium zbawienia. Duch posłany 

przez Ojca, który wysłuchuje epiklezy Kościoła, ożywia tych, którzy Go 

przyjmują, i stanowi dla nich już teraz "zadatek" ich dziedzictwa. 

Komunia w Duchu Świętym 

1108 Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest 

doprowadzenie do komunii z Chrystusem. Duch Święty jest jak sok 

winnego krzewu Ojca; przynosi on swój owoc w latoroślach.  Duch Święty 

zawsze pozostaje w Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem 

Boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci Boże. Owocem 

działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i 

komunia braterska. 

1109 "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu 

Świętym" (2 Kor 13, 13) powinny zawsze pozostawać z nami i przynosić 

także owoce poza Eucharystią. Kościół prosi więc Ojca o posłanie Ducha 

Świętego, by uczynił On z życia wiernych żywą ofiarę dla Boga przez 

duchową przemianę na obraz Chrystusa, przez troskę o jedność Kościoła i 

uczestnictwo w Jego posłaniu przez świadectwo i służbę miłości. 
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„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 

28,20) 

Tak właśnie myślałeś, gdy przyszło nawrócenie. Że Bóg będzie na zawsze. 

Że ta radość, którą wtedy czułeś będzie do końca świata. Że zawsze 

będziesz fruwał ze szczęścia, a inni patrzący na ciebie zapragną 

nawrócenia. Że inni będą ci zazdrościć i podziwiać. 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 

Tak właśnie myślałeś, gdy przyszło nawrócenie. Że będziesz już tylko z 

Bogiem. Będziesz czuł Go obok siebie i Jego mocą czynił cuda. Będziesz 

tylko Jego potrzebował. On ci wystarczy za wszystko. 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 

Tak właśnie myślałeś, gdy przyszło nawrócenie. Że Bóg będzie na 

zawsze… A tymczasem życie niewiele się zmieniło. Dalej są choroby i 

śmierć. Dalej potrzebujesz pieniędzy na chleb. Dalej pragniesz obecności 

człowieka i jego dobrych słów. I nawet modlitwa już nie sprawia radości. I 

wcale ci się nie chce mówić o Bogu innym.  

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 

Tak właśnie myślałeś, gdy przyszło nawrócenie. Że Bóg będzie na zawsze. 

A Jego już nie ma obok ciebie… Rzeczywiście nie ma, czy może to ty źle 

zrozumiałeś? Może czekałeś, że to Bóg sam przemieni twoje „wszystko”. 

A tymczasem to ty masz swoje „wszystko” przemieniać z Bogiem. Nie 

tylko swoje „wszystko”, ale też „wszystko” innych ludzi. Choć nikt nie 

będzie ci klaskał. Masz przemieniać świat, choć świat nie będzie tego 

chciał. Tak, to trochę inaczej wygląda niż myślałeś. Jedno jest prawdą: Bóg 

będzie z nami aż do końca świata… A nawet na wieczność. 

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, (…)  

Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.” 

                                                                                                   Teresa 
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BÓBRKA 

Poniedziałek 

30.05 

18.00 

 

1. Śp. Bronisław Wojtanowski 

2. Śp. Stanisław Mysiów – od Rodziny Tarnawskich 

Wtorek 31.05 18.00 Śp. Józef Kowalczyk – od Rodziny Zamojskich 

Środa 1.06 18.00 Śp. Michał Zaniewicz (greg.) 

Czwartek 

2.06 

18.00 1. Śp. Bronisław Nawrocki – od uczestników pogrzebu 

2. Śp. Michał Zaniewicz (greg. - poza parafią) 

Piątek 3.06 18.00 1. Śp. Bronisław Dobrowolski 
2. Śp. Władysław Kusz – od Kazimiery Brej z rodziną 

Sobota 4.06 18.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Róży pw. Królowej 

Apostołów 

2. Śp. Michał Zaniewicz (greg. - poza parafią) 

Niedziela 

5.06 

8.30 

12.30  

Śp. Bronisław Dobrowolski – rocznica śmierci 

Śp. Rozalia Kusz – od syna Adama z rodziną 

ORELEC 

Środa 1.06 19.00 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od uczestników 

pogrzebu 

Piątek 3.06 19.00 1. Śp. Michał Zaniewicz (greg.) 

2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od Róży pw. św. 

Jana Pawła II 

Sobota 4.06 14.00 Msza św. ślubna 

Niedziela 

5.06 

7.00 

11.00 

Śp. Michał Zaniewicz (greg.) 

O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 

dla Marii – 88 urodziny oraz Aleksandry – 18 urodziny 

SOLINA 

Wtorek 31.05 19.00 Śp. Stefan Łobaza – od Pracowników Apteki 

„Omega” w Zagórzu 
Niedziela  

5.06 

9.45 Śp. Anna i Józef Ulanowscy – od córki Aleksandry 

z rodziną 

Ogłoszenia Duszpasterskie – VII Niedziela Wielkanocna – 

Wniebowstąpienie Pańskie 29.05.2022 r. 

1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe do wtorku a od środy na 

nabożeństwa czerwcowe – szczególnie dzieci i młodzież. Litanię do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy odmawiać przed Najświętszym 

Sakramentem w dni powszednie po Mszy św., a w niedziele po Mszy św. o 

godz. 12.30. W czasie nabożeństw modlimy się min. w intencji misji 

parafialnych, które rozpoczną się w Boże Ciało. 

2. W Liturgii w tym tygodniu: we wtorek święto Nawiedzenia NMP, środę 

wspomnienie św. Ireneusza, w święto NMP Królowej Apostołów – Patronki 

Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, a niedzielę przypada 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek: w intencji powołań będziemy 

modlić się w czasie nabożeństwa po Mszy św.; 

I piątek: od 9.00 odwiedziny chorych; adoracja Najświętszego Sakramentu 

i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.30, w Orelcu 19.00, a 

następnie Msza św.; 

I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a po nim Msza św. z 

rozważaniem jednej tajemnicy Różańca. 

4. W najbliższy piątek nie  ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Bóbrce 

– I piątek miesiąca. 

5. Rodzicom dzieci, które tydzień temu raz pierwszy przyjęły Komunię św. 

dziękuję za ofiarę 1500 zł na zakup nowej monstrancji do kościoła 

parafialnego w Bóbrce.                                                       
 

 Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, 
to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 

Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich».                                              Mt 18,18-20 

 

 


