
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
Jak celebruje się sakrament chrztu? 

1229 Gdy ktoś chciał stać się chrześcijaninem, musiał - od czasów 

apostolskich - przejść pewną drogę i wtajemniczenie złożone z wielu 

etapów. Można tę drogę przejść szybciej lub wolniej. Zawsze powinna ona 

zawierać kilka istotnych elementów: głoszenie słowa, przyjęcie Ewangelii, 

które pociąga za sobą nawrócenie, wyznanie wiary, chrzest, wylanie Ducha 

Świętego, dostęp do Komunii eucharystycznej. 

1230 Wtajemniczenie to w ciągu wieków ulegało wielu zmianom. W 

pierwszych wiekach Kościoła wtajemniczenie chrześcijańskie było bardzo 

rozbudowane i obejmowało długi okres katechumenatu oraz szereg 

obrzędów przygotowawczych, które wyznaczały liturgicznie drogę 

przygotowania katechumenalnego. Jego zwieńczeniem była celebracja 

sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

1231 Tam gdzie chrzest dzieci stał się w szerokim zakresie zwyczajną 

formą celebracji tego sakramentu, wszystko to stało się jednym obrzędem, 

który zawiera w sposób bardzo skrócony przygotowujące etapy 

wtajemniczenia chrześcijańskiego. Chrzest dzieci ze swej natury wymaga 

katechumenatu pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, 

lecz także o konieczny rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby. Temu 

celowi powinien służyć katechizm. 

1232 Sobór Watykański II przywrócił w Kościele łacińskim "różne stopnie 

katechumenatu dorosłych”.  

1233 Obecnie we wszystkich obrządkach łacińskich i wschodnich 

wtajemniczenie chrześcijańskie dorosłych rozpoczyna się od przyjęcia ich 

do katechumenatu i osiąga swój punkt kulminacyjny w jednej celebracji 

udzielania trzech sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W 

obrządkach wschodnich wtajemniczenie chrześcijańskie dzieci zaczyna się 

od chrztu, po którym bezpośrednio następuje bierzmowanie i Eucharystia, 

gdy tymczasem w obrządku rzymskim wtajemniczenie trwa przez lata 

katechezy i kończy się później bierzmowaniem i Eucharystią, która jest jej 

szczytowym punktem. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 20 Niedziela zwykła  

"...Przyszedłem ogień rzucić na ziemię..." (Łk 12,49) 

Jak ciebie śmieszą wszystkie gorące słowa o Bogu. Jak śmieszą... Łzawe 

pieśni, czułe słowa, łzy w oczach. Mówisz, że to stare babinki z różańcem 

w ręku, fanatycy, dewotki. I dzieci. Z jednego wyrosłeś, na drugie jesteś za 

mądry. 

"...Przyszedłem ogień rzucić na ziemię..." 

Jak ciebie śmieszą wszystkie gorące słowa o Bogu. Jak śmieszą... Ty jesteś 

dojrzały, rozsądny, stateczny. Nie znosisz egzaltacji. Nie będziesz się 

ośmieszał. Prowadzisz z Bogiem księgę rachunków: za i przeciw, ma i 

winien - i z góry patrzysz na procesje, nocne czuwania, łzy nadziei, długie 

modlitwy, smętne pieśni... 

"...Przyszedłem ogień rzucić na ziemię..." 

Jak ciebie śmieszą wszystkie gorące słowa o Bogu. Jak śmieszą... W ogóle 

wszystkie gorące słowa. Ale przyznaj się: tam, na dnie twego serca też jest 

gorąco. Tak gorąco, że chcesz to ukryć. Tak gorąco, że wstydzisz się tego. 

Dlatego wstawiasz na noc serce do lodówki. I już sam nie wiesz, jakie ono 

naprawdę jest.  

...To do ciebie dzisiaj Jezus przychodzi… 

"...Przyszedłem ogień rzucić na ziemię  

i jakże pragnę, żeby on już zapłonął..." 

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 
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INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 
Poniedziałek 

15.08 

8.30 

12.30 

Śp. Krzysztof Krzysztoń 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla ks. Jacka – 

od Żywego Różańca z Bóbrki – z okazji imienin 

Wtorek 

16.08 

18.00 Śp. Michał Zaniewicz – od Genowefy i Adama 

Konik 

Środa 17.08 18.00 O Boże błogosławieństwo dla Marcela – z okazji 3 

urodzin 

Czwartek 

18.08 

18.00 Śp. Halina Sawinda – od Lucyny i Wacława Hałoń z 

rodziną 

Piątek 19.08 18.00 Śp. Bolesław 

Sobota 20.08 18.00 1. Za Parafian 

2. Śp. Bronisław Nawrocki – od córki Urszuli 

Niedziela 

21.08 

8.30 

12.30  

Śp. Stanisława Kusz – 20 rocznica śmierci 

Śp. Dorota i Stanisław Kusz, Stanisław Wojtanowski 

ORELEC 

Poniedziałek 

15.08 

11.00 Śp. Daniela i Tadeusz Owoc 

CHRZEST 

Środa 17.08 19.00 Śp. Jan Owoc, Katarzyna Orłowska 

Piątek 18.08 19.00 O Boże błogosławieństwo dla Mai – 1 urodziny 

Niedziela 

21.08 

7.00 

11.00 

Śp.  Michał Podgórski 

O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 

Moniki i Krzysztofa w 10 rocznicę ślubu 

SOLINA 

Poniedziałek 

15.08 

9.45 Śp. Zofia i Edward Barć, Anna i Józef Ulanowscy 

 

Niedziela 

21.08 

9.45 

 

19.00 

Śp. Jan, Katarzyna, Mieczysław i Franciszek 

Porębscy 

Śp. Stefan Łobaza – od chrześniaka Artura 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XX Niedziela zwykła 14.08.2022 r. 

1. Jutro przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 

czasie każdej Mszy św. po modlitwie po Komunii św. będzie 

błogosławieństwo ziół i kwiatów. 

2. W tym tygodniu w Liturgii przypadają także wspomnienia: w środę św. 

Jacka a w sobotę św. Bernarda. 

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

Pomocy. 

3.  W piątki do końca wakacji nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w 

Bóbrce.    

4. W lipcu i sierpniu jest odprawiana dodatkowa Msza św. w Solinie w 

niedziele o godz. 19.00. 

5. Prosimy o godny, stosowny do świętości miejsca strój na Mszy św. 

6. Zachęcamy do nabywania cegiełek – dochód przeznaczony jest w całości 

na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w 

zabytkowym kościele w Orelcu. 
 

      Kiedy jest ciężko, pamiętaj, że nie zostaliśmy wezwani 

do odnoszenia sukcesów, ale do wierności. Wierność jest 

ważna w najmniejszych rzeczach, i to nie dla samej siebie 

– ale ze względu na rzecz wielką, jaką jest wola Boża.                     
                                                 św. Teresa z Kalkuty    
 

 


