
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
 VII. Łaska chrztu 

1262 Widzialne elementy obrzędu chrztu oznaczają różne jego skutki. 

Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o 

odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są 

oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym. 

Na odpuszczenie grzechów... 

1263 Chrzest odpuszcza wszystkie grzechy, grzech pierworodny i wszystkie 

grzechy osobiste, a także wszelkie kary za grzec. W tych, którzy zostali 

odrodzeni, nie pozostaje więc nic, co mogłoby przeszkodzić im w wejściu do 

Królestwa Bożego, ani grzech Adama, ani grzech osobisty, ani skutki grzechu, 

wśród których najcięższym jest oddzielenie od Boga. 

1264 W ochrzczonym pozostają jednak pewne doczesne konsekwencje 

grzechu, takie jak cierpienie, choroba, śmierć czy nieodłączne od życia 

ułomności, takie jak słabości charakteru, a także skłonność do grzechu, którą 

Tradycja nazywa pożądliwością lub metaforycznie "zarzewiem grzechu". 

"Pożądliwość jest nam pozostawiona dla walki, nie może ona szkodzić tym, 

którzy nie dają jej przyzwolenia i mężnie opierają się jej z pomocą łaski 

Jezusa Chrystusa. Właśnie dzięki temu <<każdy otrzyma nagrodę, kto będzie 

należycie walczył>> (2 Tm 2, 5)"(Sobór Trydencki). 

"Nowe stworzenie" 

1265 Chrzest nie tylko oczyszcza ze wszystkich grzechów, lecz także czyni 

neofitę "nowym stworzeniem" (2 Kor 5, 17), przybranym synem Bożym, który 

stał się "uczestnikiem Boskiej natury" (2 P 1, 4), członkiem Chrystusa, a z 

Nim "współdziedzicem" (Rz 8, 17), świątynią Ducha Świętego. 

1266 Najświętsza Trójca daje ochrzczonemu łaskę uświęcającą, łaskę 

usprawiedliwienia, która:  

- uzdalnia go do wiary w Boga, do pokładania w Nim nadziei i miłowania Go 

przez cnoty teologalne (wiara, nadzieja i miłość); 

- daje mu zdolność życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego; 

- pozwala mu wzrastać w dobru przez cnoty moralne (np. męstwo, 

wielkoduszność, hojność, uprzejmość łagodność, umiar w uczuciach).  

Całe życie nadprzyrodzone chrześcijanina zakorzenia się w chrzcie św.  
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 Z niedzielnej Ewangelii – 24 Niedziela zwykła 

"...Ojcze, zgrzeszyłem, 

nie jestem godzien nazywać się Twoim synem..." (Łk 15,21) 

Jedna chwila w konfesjonale i po krzyku. Jesteś czysty... Więc nie ma co 

się przejmować. Coś ci się przecież od życia należy. Zresztą to twoje 

pieniądze, twoje życie, twoje ciało, twój grzech, twój problem... 

"...Nie jestem godzien nazywać się  Twoim synem..."  

Pięć minut myślałeś o grzechach. Czasem mówisz spowiedź powszechną. 

Raz w roku powtarzasz przykazania. Kiedyś udało ci się nawet pamiętać o 

postanowieniu poprawy. Zarobiłeś na rozgrzeszenie. Należy ci się... 

"...Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem..." 

Jedna chwila w konfesjonale i po krzyku. Aż kiedyś... Ktoś cię nadepnął w 

tramwaju. Przeprosił. Wyszedł. A ty zostałeś ze swoim gniewem. Z 

przekleństwem na ustach. Cały dzień nie mogłeś wybaczyć. Że przeprosił? 

Plama została. Przeprosił? Puste słowo.  

"...Nie jestem godzien nazywać się Twoim synem..." 

Jedna chwila w konfesjonale i po krzyku. Jesteś czysty... Aż kiedyś... 

kiedyś będziesz musiał popatrzeć Mu w oczy. Usłyszeć cenę zbawienia. 

Dotknąć krzyża. Wtedy nie wydusisz nawet słowa "przepraszam". Stanie w 

gardle na widok bólu... I tylko jedno naprawdę szczerze wypowiesz: 

"Panie, nie jestem godzien..." 

"...a gdy ją odnajdzie, 

bierze z radością na ramiona i wraca do domu..." 

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

12.09 

18.00 

 

1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Bronisław Wojtanowski – od Rodziny z Załuża 

Wtorek 

13.09 

18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Stefan Łobaza – od Haliny i Mariana Gołda 

Środa 14.09 18.00 1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Halina Sawinda – od Stanisławy Puchała 

Czwartek 

15.09 

18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Michał Zaniewicz – od Rodziny Węgrzyn 

Piątek 16.09 18.00 Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Sobota 17.09 18.00 Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Niedziela 

18.09 

8.30 

 

 

12.30  

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo 

Boże dla Fabiana – 8 urodziny i Lizy – 4 

urodziny 

Śp. Stanisława i Józef Ciąpała, Jan i Karolina Nycz 
ORELEC 

Środa 14.09 19.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Marii i Czesława Sędzimir 

Piątek 16.09 19.00 Śp. Ewa Zaniewicz (7 rocznica śmierci) – od Koła 

Gospodyń Wiejskich z Orelca 

Niedziela 

18.09 

7.00 

11.00 

Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bogusławy 

Mazgaj – z okazji imienin 
SOLINA 

Niedziela 

18.09 

9.45 

 

Śp. Józef Bańczak – od uczestników pogrzebu 

HUMOR 

Dentystka włącza maszynę do borowania i mówi do siedzącego na fotelu 

pacjenta: 

- A pamiętasz, jak w szkole ciągnąłeś mnie za warkocze? 

*** 

Dwóch biednych rybaków złowiło złotą rybkę 

- Jeżeli zwrócicie mi wolność, spełnię po jednym waszym życzeniu. 

- No dobra, to ja chcę być bogaty – mówi pierwszy. 

Jego zazdrosny kolega krzyczy: 

- A ja chcę, żeby on był biedny! 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIV Niedziela zwykła 11.09.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: we wtorek wspomnienie św. Jana 

Chryzostoma, w środę Święto Podwyższenia Krzyża, w czwartek 

wspomnienie NMP Bolesnej, w piątek wspomnienie świętych męczenników 

Korneliusza i Cypriana. 

2. W środę w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3. W piątek nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Bóbrce o godz. 

20.00. 

4. W najbliższą sobotę o godz. 10.00 zapraszamy na zbiórkę ministrantów i 

kandydatów. 

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

6. Dla kościoła parafialnego w Bóbrce została zakupiona nowa monstrancja 

– znaczący udział w zakupie to ofiara Rodziców dzieci, które w maju 

przystąpiły do I Komunii św. 

7. Dzisiaj o godz. 13.00 przy Szkole Podstawowej w Bóbrce rozpocznie się 

Piknik Rodzinny. Wśród atrakcji min. będą konkursy i gry dla dorosłych i 

dzieci oraz domowe jedzenie. Cel pikniku to doposażenie Przedszkola i 

„Zerówki”. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Bóbrce. 

Zaproszeni są wszyscy. 

8. Intencje różańcowe na wrzesień 

1). O prawo do życia dla każdego dziecka. 

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

9.                                                           Bóbrka 

W pierwszą niedzielę września na cele inwestycyjne zostało zebrane 3208 

zł. Dziękuję za każdy dar serca. 

      Orelec      

W pierwszą niedzielę września na cele inwestycyjne zostało zebrane 2554 

zł. Dziękuję za każdy dar serca.        

 

 Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest 

największym wrogiem samego siebie.      

                                                Bł. kard. Stefan Wyszyński  

  


