
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
Włączeni w Kościół, Ciało Chrystusa 

1267 Chrzest czyni nas członkami Ciała Chrystusa: "Jesteście nawzajem 

dla siebie członkami" (Ef 4, 25). Chrzest włącza w Kościół. Ze źródeł 

chrzcielnych rodzi się jedyny Lud Boży Nowego Przymierza, który 

przekracza wszystkie naturalne lub ludzkie granice narodów, kultur, ras i 

płci: "Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby 

stanowić jedno Ciało" (1 Kor 12,13). 

1268 Ochrzczeni stali się "żywymi kamieniami", "budowani jako duchowa 

świątynia, by stanowić święte kapłaństwo" (1 P 2, 5). Przez chrzest 

uczestniczą oni w kapłaństwie Chrystusa, w Jego misji prorockiej i 

królewskiej; są plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, 

ludem Bogu na własność przeznaczonym", aby ogłaszać "dzieła potęgi 

Tego, który (ich) wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła" 

(1 P 2, 9). Chrzest daje udział w kapłaństwie wspólnym wiernych. 

1269 Stając się członkiem Kościoła, ochrzczony "nie należy już do samego 

siebie" (1 Kor 6,19), ale do Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Od 

tej chwili jest powołany, by poddał się innym  (św. Paweł) i służył im we 

wspólnocie Kościoła, by był "posłuszny i uległy" (Hbr 13,17) przełożonym 

w Kościele, by ich uznawał z szacunkiem i miłością. Z chrztu wynikają 

odpowiedzialność i obowiązki. Ochrzczony posiada równocześnie prawa w 

Kościele; ma prawo do przyjmowania sakramentów, do karmienia się 

słowem Bożym i korzystania z innych pomocy duchowych Kościoła. 

1270 Ochrzczeni, "odrodzeni (przez chrzest) jako synowie Boży, 

zobowiązani są do wyznawania przed ludźmi wiary, którą otrzymali od 

Boga za pośrednictwem Kościoła", i uczestniczenia w apostolskiej i 

misyjnej działalności Ludu Bożego. 

Sakramentalny węzeł jedności chrześcijan 

1271 Chrzest stanowi podstawę wspólnoty między wszystkimi 

chrześcijanami, również z tymi, którzy nie są jeszcze w pełnej komunii z 

Kościołem katolickim. "Chrzest stanowi sakramentalny węzeł jedności, 

trwający między wszystkimi przezeń odrodzonymi" (SV II). 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 25 Niedziela zwykła 

"...Kto w drobnej rzeczy jest wierny  

ten i w wielkiej wierny będzie..." (Łk 16,10) 

 Tak byś coś zrobił dla Boga, dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla ludzi. Coś 

ekstra... Męczeństwo za wiarę. Wynalezienie alfabetu. Obrona 

Westerplatte... Ale nie masz takich możliwości. Nie te czasy. Szkoda... 
 

 "...Kto w drobnej rzeczy jest wierny ten i w wielkiej wierny będzie..." 

 Tak byś coś zrobił dla Boga, dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla ludzi. Coś 

ekstra... Ale Msza św. w niedzielę ? za długa. Zabawa z dzieckiem? za 

nudna. Udział w wyborach? bez sensu. Rekolekcje w Wielkim Poście? bez 

przesady – wystarczy szybka spowiedź. Punktualność? jeśli to mój interes. 

Prawdomówność? jeśli na tym nie tracę. Szacunek dla rodziców? jeśli mnie 

nie wyprowadzą z równowagi. Porządek na półce? jeśli mają przyjść 

goście... 
 

 "...Kto w drobnej rzeczy jest wierny ten i w wielkiej wierny będzie..." 

 Tak byś coś zrobił dla Boga, dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla ludzi. Coś 

ekstra. Ale dopóki nie ma okazji, nie będziesz się przemęczał. Musisz 

zebrać siły do wielkiego czynu. Musisz mieć na niego czas... 

 "...Jeśli w zarządzie niegodziwą mamoną  

nie okazaliście się wierni, 

PRAWDZIWE DOBRO KTO WAM POWIERZY?..." 
 

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

19.09 

18.00 

 

1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 

20.09 

18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Stanisław Mysiów – od Władysławy Sawinda 

Środa 21.09 18.00 1. Śp. Rozalia Kusz – od Marysi i Adeli 

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

Czwartek 

22.09 

18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Józef Świerczek – od siostry Marii i Łucji 

Mamrowicz 

Piątek 23.09 18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodziny 

Tkaczyszyn z Soliny 

Sobota 24.09 18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Aleksander Zwierzchowski – od Rodziny 

Niedziela 

25.09 

8.30 

 

 

 

12.30  

Dziękczynna z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Leona Nawrockiego w 

1 urodziny i 2 rocznicę ślubu jego Rodziców 

Krystiana i Magdaleny 

Śp. Stanisław Smoliński – rocznica śmierci 
ORELEC 

Środa 21.09 19.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Rodziny 

Lebiedź 

Piątek 23.09 19.00 Śp. Janina i Tadeusz Śnieżek 

Niedziela 

25.09 

7.00 

11.00 

Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

Śp. Michał Podgórski 
SOLINA 

Niedziela 

25.09 

9.45 

 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej – z 

okazji urodzin Sylwestra 

HUMOR 

Żona szyje sukienkę na maszynie, a mąż stoi nad nią i krzyczy: 

- Teraz w lewo! Jeszcze bardziej! Prosto! Uważaj! Nie za szybko! 

- Po co te Twoje głupie komentarze? Przecież ty nie umiesz szyć! 

- Chciałbym ci tylko pokazać, jak czuję się, gdy jedziemy razem 

samochodem 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXV Niedziela zwykła 18.09.2022 r. 

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

świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon i Towarzyszy, w środę 

Święto św. Mateusza Apostoła a w piątek wspomnienie św. Pio z 

Pietrelciny. 

2. W środę o godz. 18.00 w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy. 

3. W piątek adoracja 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. Zapowiedzi 

Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: 

Damian Fedorowicz, pochodzący z naszej parafii a zamieszkały w 

parafii Olszanica 

i Agnieszka Mariola Kozioł zamieszkała w parafii Olszanica. 

Zapowiedź I. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest 

o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 

 

 Bądź zawsze wierny Bogu i dotrzymuj złożonych 

Mu obietnic, nie zwracaj uwagi na kpiny głupców. 

Wiedz, że świat zawsze naigrawał się ze świętych, ale 

oni podeptali wszystko, co światowe, i 

odnieśli  zwycięstwo.                                    św. Pio z Pietrelciny 

 

UWAGA!!! 

Nabór do Gminnego Chóru Dziecięcego i Zespołu Wokalnego. Spotkanie 

organizacyjne odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godzinie 17:00 

na sali GOKSiT w Polańczyku przy ul. Bieszczadzkiej 18. 

 


