
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego  Wiara i chrzest 
1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty 

wierzących - Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i 

dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać.  

1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna 

wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje 

odnowienie przyrzeczeń chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka 

jedynie na progu nowego życia. Z chrztu wypływa całe życie chrześcijańskie. 

1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na 

tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko 

wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno 

dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Cała wspólnota ponosi 

odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie. 

Kto może chrzcić? 

1256 Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele 

łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba nawet 

nieochrzczona, mająca intencję, aby uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. 

Konieczność chrztu 

1257 Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia i dlatego 

polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest 

konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli 

możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego 

środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Bóg związał zbawienie z 

sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. 

1258 Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą 

śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć 

dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, 

przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem. 

1260 Każdy człowiek, który nie znając Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, 

szuka prawdy i pełni wolę Bożą, na tyle, na ile ją zna, może być zbawiony.  

1261 Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je 

miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu 

pogrzebu. Wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali 

zbawieni, i miłość Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: "Pozwólcie 

dzieciom przychodzić do Mnie" (Mk 10,14), pozwalają nam mieć nadzieję, że 

istnieje droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu.  
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 Z niedzielnej Ewangelii – 23. Niedziela zwykła 

"...Kto nie nosi swego krzyża, nie może być moim uczniem..." (Łk 14,27) 

Męczeństwo. Żaden problem umierać za wiarę. Stać cię na to... 

Ale żyjesz w innych czasach. Wolność sumienia. Dlatego nikt ci nie 

zabroni jeść w piątek mięsa. Nikt nie zabroni tańczyć w poście. Nikt nie 

zabroni drobnego kłamstewka, słonych dowcipów, kłótni, przekleństwa, 

obmowy... To twoja sprawa. 

"...Kto nie nosi swego krzyża, nie może być moim uczniem..." 

Męczeństwo. Stać cię na to... 

Ale nikt ci nie każe w każdą niedzielę być na Mszy św. Nikt ci nie każe 

pamiętać o żonie, gdy masz okazję... Nikt ci nie każe zabierać głosu, gdy 

wyśmiewają przykazania, księdza, papieża, Kościół... Jesteś wolny i nikt 

cię nie zmusi... 

"...Kto nie nosi swego krzyża, nie może być moim uczniem..." 

Męczeństwo. Żaden problem umierać za wiarę. Stać cię na to... 

Tylko sąsiad cię "wnerwia". Dziecko zawraca głowę. Żona marudzi. 

Deszcz leje. W kościach łamie. Samochód zepsuty. Autobus spóźniony. W 

telewizji głupi serial. Gazeta nudna. Roboty dużo. Czasu mało... Jak można 

nie kląć, nie pić, nie palić, nie krzyczeć, nie uciekać... 

"...Kto nie nosi swego krzyża, nie może być moim uczniem..." 

Męczeństwo. Żaden problem umierać za wiarę. Od dawna cię na to stać? A 

kiedy cię będzie stać na zwykłe dobre ludzkie życie? 

"...Kto nie nosi swego krzyża, nie może być moim uczniem..." 

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

5.09 

18.00 

 

1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Marzanna Klimek 

Wtorek 6.09 18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Tadeusz Drozdowski – od sąsiadów z klatki 4 

Środa 7.09 18.00 1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od brata Kazika z 

rodziną 

Czwartek 

8.09 

18.00 1. Śp. Józef Bańczak – od Grona Pedagogicznego i 

Pracowników Szkoły Podstawowej w Myczkowcach 

2. O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Kołodziejów 

Piątek 9.09 18.00 Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Sobota 10.09 18.00 Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Niedziela 

11.09 

8.30 

12.30  

Śp. Michał Zaniewicz – od Józefy Konik 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i 

Piotra z okazji 25 rocznicy ślubu 
ORELEC 

Środa 7.09 19.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Bronisław Nawrocki – od córki Ireny z 

rodziną 

Czwartek 

8.09 

19.00 Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Piątek 9.09 19.00 Śp. Józefa Sopata – od uczestników pogrzebu 

Niedziela 

11.09 

7.00 

11.00 

Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

O Boże błogosławieństwo dla Alicji i Pawła oraz 

ich dzieci z okazji 11 rocznicy ślubu 
SOLINA 

Niedziela 

11.09 

9.45 

 

O Boże błogosławieństwo dla Grażyny i Grzegorza 

Zielińskich z okazji 25 rocznicy ślubu oraz Urszuli i 

Pawła Podkalickichz okazji 15 rocznicy ślubu – od 

Rodziców 

HUMOR 

Godzina wychowawcza, pani rozmawia z dziećmi: 

- Franiu, jaka jest twoja wymarzona szkoła? – pyta. 

= Zamknięta, proszę pani. 

*** 

Ojciec piątki dzieci podczas loterii wygrał zabawkę. Zawołał dzieciaki i 

spytał, które z nich powinno otrzymać prezent. 

- Kto jest najbardziej posłuszny? – spytał. – Kto nigdy nie pyskuje mamie? 

Kto robi wszystko co każe? 

Wszystkie głosiki odpowiedziały jednocześnie: 

- Ty! 

Następnie odezwał się mały Piotruś: 

- Dobra tato, możesz zatrzymać zabawkę. 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIII 

Niedziela zwykła 4.09.2022 r. 

1. W tym tygodniu w czwartek przypada Święto Narodzenia NMP. Msze św. 

będą o godz. 18.00 w Bóbrce i o godz. 19.00 w Orelcu. 

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

Pomocy a w Orelcu Nowenna do św. Józefa. 

4. W piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w Bóbrce o godz. 

20.00. 

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

6. Zachęcamy do nabywania cegiełek (są w koszyku na stoliku przy 

ławkach) – dochód przeznaczony jest w na pokrycie kosztów prac 

remontowo-konserwatorskich prowadzonych w zabytkowym kościele w 

Orelcu. 

7. W najbliższą sobotę nie ma ministrantów i kandydatów. 

8. Intencje różańcowe na wrzesień 

1). O prawo do życia dla każdego dziecka. 

2). O dobre owoce nowego roku szkolnego i katechetycznego. 

9.                                                      Orelec      

Dziękuję Rodzinom za wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza.                      

  

 Zbyt wielu ludzi wdrapuje się teraz na krzyż tylko 

po to, żeby ich można było widzieć z większej odległości, 

nawet jeśli w tym celu trzeba trochę podeptać Tego, który 

znajduje się na krzyżu.                                                                                 

                                                                                  Albert Camus 


