
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
Mistagogia celebracji (wtajemniczenie chrześcijańskie) 

1234 Znaczenie sakramentu chrztu ukazują się jasno w obrzędach jego celebracji.  

1235 Znak krzyża wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, 

i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż. 

1236 Głoszenie słowa Bożego oświeca kandydatów i zgromadzenie prawdą 

objawioną i pobudza ich do udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. 

Chrzest jest bowiem sakramentalnym wejściem w życie wiary. 

1237 Ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, dlatego 

wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm, namaszcza się go olejem 

katechumenów lub celebrans kładzie na niego rękę, a on wyrzeka się Szatana. Tak 

przygotowany kandydat do chrztu może wyznać wiarę Kościoła.  

1238 Woda chrzcielna zostaje poświęcona przez modlitwę. Kościół prosi Boga, 

by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy 

zostaną w niej ochrzczeni, "narodzili się z wody i z Ducha" (J 3, 5). 

1239 Chrzest w sensie ścisłym oznacza i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i 

wejście w życie Trójcy Świętej. Chrztu dokonuje się przez trzykrotne zanurzenie 

w wodzie chrzcielnej lub przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata. 

1240 W Kościele łacińskim trzykrotnemu polaniu wodą towarzyszą słowa 

szafarza: "N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".  

1241 Namaszczenie krzyżmem świętym, wonnym olejem poświęconym przez 

biskupa, oznacza dar Ducha Świętego.  

1242 W liturgii Kościołów wschodnich po udzieleniu chrztu następuje 

namaszczenie, które jest sakramentem chryzmacji (bierzmowanie). W liturgii 

rzymskiej zapowiada ono drugie namaszczenie krzyżmem świętym, którego w 

przyszłości udzieli biskup, czyli bierzmowanie, które "umacnia" i dopełnia 

namaszczenie chrzcielne. 

1243 Biała szata ukazuje, że ochrzczony "przyoblekł się w Chrystusa" i z Nim 

zmartwychwstał. Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił 

neofitę i że jest on w Chrystusie "światłem świata". Nowo ochrzczony jest teraz 

dzieckiem Bożym. Może odmawiać modlitwę dzieci Bożych: "Ojcze nasz". 

1244 Pierwsza Komunia eucharystyczna. Neofita zostaje przyjęty "na ucztę 

godów Baranka" i otrzymuje pokarm nowego życia - Ciało i Krew Chrystusa. 

Kościoły wschodnie zachowują żywą świadomość jedności wtajemniczenia 

chrześcijańskiego, udzielając Komunii świętej wszystkim nowo ochrzczonym i 

bierzmowanym, nawet małym dzieciom. Kościół łaciński dopuszcza do Komunii 

św. dopiero po dojściu do używania rozumu. 

1245 Uroczyste błogosławieństwo kończy obrzęd udzielania chrztu. Podczas 

chrztu niemowląt szczególne miejsce zajmuje błogosławieństwo matki. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 21 Niedziela zwykła 

"...Lecz On rzecze: Powiadam wam,  

nie wiem, skąd jesteście." (Łk 13,27) 

Ty na pewno jesteś znajomym Boga. Chodzisz do kościoła. Pamiętasz o 

świętach, o procesjach, o wielkanocnym koszyczku i świecy na rezurekcję. 

Na drzwiach masz napisane kredą co trzeba. 

"...Lecz On rzecze: Powiadam wam,  

nie wiem, skąd jesteście." 

Na pewno jesteś znajomym Boga. Jesteś w oazie. Jesteś w Radzie 

Parafialnej, Akcji Katolickiej, grupie charytatywnej, żywym różańcu i 

gdzie się tylko da. Poświęciłeś parafii trochę czasu i trochę pieniędzy. 

"...Lecz On rzecze: Powiadam wam,  

nie wiem, skąd jesteście." 

Na pewno jesteś znajomym Boga. „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i 

na ulicach naszych nauczałeś”. Ale okazuje się, że Bogu chodziło o coś 

innego. O coś innego niż wspólne akcje. O co innego niż tylko czas i 

pieniądze. 

"Odstąpcie ode Mnie wszyscy,  

którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!  

Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". 

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

22.08 

18.00 

 

Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodziny 

Tokarczyków z Soliny 

Wtorek 

23.08 

18.00 Śp. Bronisław Wojtanowski – od Rodziny 

Faliszewskich 

Środa 24.08 18.00 Śp. Rozalia Kusz – od Rodziny Olszewskich z 

Brzostku 

Czwartek 

25.08 

18.00 Śp. Józef Bańczak – od uczestników pogrzebu 

Piątek 26.08 8.30 Dziękczynno-błagalna w 50-tą rocznicę ślubu Marii 

i Tadeusza Zulewskich 

Sobota 27.08 18.00 Śp. Józef Świerczek – od Jadwigi Zaniewicz z 

rodziną 

Niedziela 

28.08 

8.30 

12.30  

Śp. Robert Myrta – od Wandy i Hieronima Kusz 

Śp. Wojciech Kusz 

ORELEC 

Środa 24.08 19.00 Śp. Jan, Piotr, Stanisław Owoc, Katarzyna Orłowska 

Piątek 26.08 18.00 Śp. Michał Zaniewicz 

Niedziela 

28.08 

7.00 

11.00 

Śp. Zygmunt, Edward, Maria, Ludwik Koza 

Śp. Tekla i Antoni Zaniewicz 
SOLINA 

Niedziela 

28.08 

9.45 

19.00 

Śp. Aniela i Jan Gładysz 

Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Grzegorza i 

Krystyny – 6 rocznica ślubu 

HUMOR 

Kuzyn z miasta odwiedza bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.  

- Nic na tej ziemi nie rośnie?  

- A no nic - wzdycha Antek.  

- A jakby tak zasiać kukurydzę?  

- Aaa... jakby zasiać, to by urosła. 

*** 

Dowód kobiecy: Bo tak! 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXI Niedziela zwykła 21.08.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek wspomnienie 

NMP Królowej, w środę święto św. Bartłomieja Apostoła, w piątek 

Uroczystość NMP Częstochowskiej a w sobotę wspomnienie św. Moniki. 

2. W piątek przypada uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze św. będą 

odprawione o godz. 8.30 w Bóbrce i o godz. 18.00 w Orelcu. Tego dnia nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

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

Pomocy. 

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

Bóbrce.   

5. W piątek do godz. 15.00 na nasze podwórko można przywieźć zużyty 

sprzęt RTV i AGD. w tym roku przychody z akcji otrzyma na działalność 

misyjną ks. Jacek Żygała pracujący w Peru. 

6. Za tydzień tj. 28 sierpnia ostatni raz w tym roku będzie odprawiona 

Msza św. o godz. 19.00 w Solinie. 

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

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

na pokrycie kosztów prac remontowo-konserwatorskich prowadzonych w 

zabytkowym kościele w Orelcu. 

 Pamiętajcie, że nie jesteśmy z tej ziemi. Mamy tu 

misje do spełnienia: zbawienie duszy i danie wszystkim 

dobrego przykładu.          św. ojciec Pio   

 


