
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
Niezatarte duchowe znamię chrztu 

1272 Ochrzczony, wszczepiony w Chrystusa przez chrzest, upodabnia się 

do Niego. Chrzest opieczętowuje chrześcijanina niezatartym duchowym 

znamieniem (charakterem) jego przynależności do Chrystusa. Znamienia 

tego nie wymazuje żaden grzech, chociaż z powodu grzechu chrzest może 

nie przynosić owoców zbawienia. Sakramentu chrztu udziela się jeden raz; 

nie może on być powtórzony. 

1273. Pieczęć chrzcielna uzdalnia i włącza chrześcijan do służenia Bogu 

przez żywy udział w świętej liturgii Kościoła i wypełniania ich kapłaństwa 

na mocy chrztu przez świadectwo świętego życia i skutecznej miłości. 

1274 "Pieczęć Pana" jest pieczęcią, którą naznaczył nas Duch Święty "na 

dzień odkupienia" (Ef 4, 30). "Istotnie, chrzest jest pieczęcią życia 

wiecznego" (św. Ireneusz). Wierny, który "zachowa pieczęć" do końca, to 

znaczy pozostanie wierny obietnicom chrztu, będzie mógł odejść "ze 

znakiem wiary", w wierze otrzymanej na chrzcie, w oczekiwaniu na 

uszczęśliwiające widzenie Boga, które jest wypełnieniem wiary, i w 

nadziei zmartwychwstania. 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 

1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do 

"sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność 

powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać, że przyjęcie tego 

sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez 

sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, 

otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej 

zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary 

słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (SV II). 

1286 W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie 

na oczekiwanym Mesjaszu. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa, kiedy 

Jan udzielał Mu chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, 

że jest Mesjaszem, Synem Bożym.  
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 Z niedzielnej Ewangelii – 25 Niedziela zwykła 

"...Za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie - niedolę. 

Teraz on doznaje pociechy, a ty męki cierpisz..." (Łk 16,25) 

A przecież chciałbyś być zawsze szczęśliwy: tu i TAM, teraz i później, na 

ziemi i w Niebie. Każdy tego pragnie... Ale ziemia jest trochę bliżej. 

Można jej dotknąć. Dotknąć bólu i przyjemności, biedy i dobrobytu... 

Niezmienny lęk przed pierwszym, odwieczne pragnienie drugiego... 

"...Za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie - niedolę..." 

A przecież chciałbyś być zawsze szczęśliwy. Każdy tego pragnie... Więc 

walczysz o swoje szczęście na dziś, zabezpieczasz swoje szczęście na jutro. 

Gromadzisz pieniądze, znajomości, tytuły. Kłaniasz się w lewo, kłaniasz 

się w prawo. A nuż się przyda... Szepniesz słówko o tym i o tamtym, raz 

dobre, raz złe - jak każe bieżąca moda... Kiedyś się przyda... 

"...Za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie - niedolę..." 

A przecież chciałbyś być zawsze szczęśliwy: tu i TAM. Każdy tego 

pragnie... I może nawet uda ci się przebrnąć przez życie w miarę 

bezboleśnie. Ale potem Bóg spyta, kogo zostawiłeś po drodze... Bo twoje 

szczęście nie jest miarą niczego. Ważne tylko, czy twoje szczęście nie 

zamknęło komuś drzwi do jego szczęścia. Ważne tylko czy po drodze 

zostawiłeś czyjeś łzy... 

"...Za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie - niedolę, 

teraz on doznaje pociechy..."  

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

26.09 

18.00 

 

1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 

27.09 

18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Józef Bańczak – od Krystyny i Leona 

Dobrowolskich; 3. Za Parafian 

Środa 28.09 18.00 1.  Śp. Bronisław Nawrocki – od wnuczki Katarzyny 

z rodziną; 2. Śp. Stanisław Mysiów – od Rodziny 

Bogusz 

Czwartek 

29.09 

18.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

2. Śp. Halina Sawinda – od Joanny i Józefa Galant 

3. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od wnuczki Basi z 

mężem 

Piątek 30.09 18.00 1. W intencji Bogu wiadomej 

2. Śp. Stefan Łobaza – od Urszuli i Krzysztofa 

Walków z dziećmi 

Sobota 1.10 18.00 1. Śp. Rozalia Kusz 

2. O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w 18-te 

urodziny; 3. Śp. Rozalia Kusz – od Kazimiery 

Podgórskiej z Rodziną 

Niedziela 

2.10 

8.30 

12.30  

Śp. Stefania i Jerzy Pawlak 

Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Stanisława i Jan 

Tandyrak 
ORELEC 

Środa 28.09 19.00 1. Śp. Ola Wojtanowska (greg.) 

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

Elżbiety i Piotra Dobrowolskich 

Piątek 30.09 19.00 1. Śp. Bronisław Nawrocki – od Personelu 

medycznego oddziału wewnętrznego szpitala w 

Lesku; 2. Śp. Michał Zaniewicz – od Radosława 

Gałązki z Rodziną 

Niedziela 

2.10 

7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo dla Członkiń Róży św. 

Jana Pawła II 

O Boże błogosławieństwo dla Róży św. Faustyny 
SOLINA 

Niedziela 

2.10 

9.45 

 

Śp. Krystyna Sypuła – rocznica śmierci 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVI Niedziela zwykła 25.09.2022 r. 

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

Wincentego a Paulo, w środę wspomnienie św. Wacława, w czwartek Święto 

Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w piątek wspomnienie 

św. Hieronima a w sobotę wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 

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 sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów i kandydatów. 

5. W sobotę rozpoczyna się miesiąc październik. Nabożeństwa różańcowe 

będą odprawiane: w  niedziele w Bóbrce o godz. 15.00, w dni powszednie - 

od 3-go października - w Bóbrce o godz. 16.00 i następnie Msza św.,  w 

Solinie we wtorki a w Orelcu w środy i piątki o godz. 17.30 Różaniec a potem 

Msza św. Za udział w nabożeństwie różańcowym można uzyskać pod 

zwykłymi warunkami odpust zupełny. 

6.  W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca – zapraszamy do Bóbrki na 

godz. 17.30 na Różaniec i Mszę św.    

7. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie spotkanie 

Rodziców i uczniów klasy III przygotowujących się do przyjęcia I 

Komunii św. w naszej parafii. 

8. Od 3-go października Msze św. w dni powszednie będą odprawiane 

według porządku zimowego: o 16.00 w Bóbrce oraz o 17.30 w 

wyznaczone dni w Solinie i Orelcu. 

9. 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 II. 

Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami, proszony jest o 

zgłoszenie się do kancelarii parafialnej. 
 

 Pieniądz naprawdę jest wielką potęgą, ale trzeba 

go umieć użyć.                                                                                                      

                        Bolesław Prus  

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. 


