
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
1287 Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała 

być udzielona całemu ludowi mesjańskiemu. Chrystus wielokrotnie obiecywał 

wylanie Ducha. Spełnił najpierw tę swoją obietnicę w dniu Paschy, a następnie w 

sposób bardziej zdumiewający w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni 

Duchem Świętym zaczynają głosić "wielkie dzieła Boże" (Dz 2, 11), a Piotr 

oznajmia, że to wylanie Ducha jest znakiem czasów mesjańskich. Ci, którzy 

wówczas uwierzyli słowom Apostołów i pozwolili się ochrzcić, otrzymali z kolei 

dar Ducha Świętego. 

1288 "Od tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez wkładanie 

rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu. 

Dlatego w Liście do Hebrajczyków wśród pierwszych elementów formacji 

chrześcijańskiej wymienia się naukę o chrzcie i wkładaniu rąk. 

1289 Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną 

oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie 

wyjaśnia imię "chrześcijanin", które znaczy "namaszczony" i bierze początek od 

imienia samego Chrystusa, "którego Bóg namaścił Duchem Świętym" (Dz 10, 

38). Obrzęd namaszczenia istnieje do naszych czasów zarówno na Wschodzie, jak 

i na Zachodzie.  

Dwie tradycje: Wschód i Zachód 

1290 W pierwszych wiekach bierzmowanie stanowi zazwyczaj jeden obrzęd z 

chrztem, tworząc razem z nim "podwójny sakrament". Obok innych powodów 

wzrost liczby chrztów dzieci w różnych porach roku oraz powstawanie nowych 

parafii w powiększających się diecezjach uniemożliwiły obecność biskupa przy 

wszystkich celebracjach chrzcielnych. Na Zachodzie, gdzie dopełnienie chrztu 

chciano zarezerwować dla biskupa, wprowadzono rozdzielenie w czasie obu 

sakramentów. Wschód natomiast zachował ich jedność, tak że bierzmowania 

udziela prezbiter, który chrzci.  

1291 Zwyczaj Kościoła rzymskiego ułatwił rozwój praktyki zachodniej. Istniało 

tam dwukrotne namaszczenie krzyżmem świętym po chrzcie: pierwszego 

dokonywał prezbiter; drugiego namaszczenia dokonywał biskup na czole każdego 

z nowo ochrzczonych. Pierwsze namaszczenie krzyżmem świętym oznacza 

uczestnictwo ochrzczonego w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej funkcji 

Chrystusa. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 27 Niedziela zwykła 

"...Słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy 

wykonać..."  (Łk 17,10) 

Jakże wielką wartość ma to wszystko, co wykonałeś sam. Twoja praca... 

Pierwsza umyta podłoga, po której nikt nie ma prawa chodzić, pierwsze 

umyte naczynia, których nikt nie ma prawa brudzić... A potem każda inna 

praca warta złotych ramek i miejsca w muzeum… 

"...Słudzy nieużyteczni jesteśmy, 

wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać..." 

Jakże wielką wartość ma to wszystko, co wykonałeś sam. Twoja praca... 

Ale cudze wycieraczki dokładnie omijasz, rzucasz na ulicę papiery, 

rozpędzonym samochodem wjeżdżasz w wielką kałużę... Tylko to? 

"...Słudzy nieużyteczni jesteśmy, 

wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać..." 

Jakże wielką wartość ma to wszystko, co wykonałeś sam. Twoja praca... 

Ale praca innych jest tylko obowiązkiem. Dlatego nie powiesz "dziękuję" 

w sklepie, nie powiesz "dziękuję" za obiad swojej mamie i żonie za 

uprzątnięte mieszkanie i czystą koszulę... To przecież naturalne, że tak jest. 

Tak musi być. Zawsze tak będzie... 

"...Słudzy nieużyteczni jesteśmy, 

wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać..." 

Jakże wielką wartość ma to wszystko, co wykonałeś sam. Twoja praca... 

Dobry gest urósł do rangi bohaterstwa, drobny czyn ma wartość ofiary z 

siebie. A może by tak raz odwrotnie? Pomyśleć odwrotnie: innym postawić 

pomnik, a swoje przemilczeć... Więcej - swoje zapomnieć... 

"...Słudzy nieużyteczni jesteśmy..." 
                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

3.10 

16.00 

 

1. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodziny 

Tkaczów z Ustrzyk Dolnych 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 4.10 16.00 Śp. Anastazja, Józef, Katarzyna, Władysław z 

Rodziny Orłowskich 

Środa 5.10 16.00 1.  Śp. Ola Wojtanowska – od wnuka Marcina 

2. Śp. Józef Bańczak – od Doroty i Mariusza 

Szpojnarowiczów z rodziną 

Czwartek 

6.10 

16.00 1. Śp. Janusz i Anna Kołtun 

2. Śp. Stefan Łobaza – od Ireny i Zdzisława 

Gosztyłów z dziećmi 

Piątek 7.10 16.00 1.  Śp. Ola Wojtanowska – od wnuka Miłosza 

2. Śp. Michał Zaniewicz – od Barbary Darasz z 

rodziną 

Sobota 8.10 16.00 1. Śp. Stanisław Mysiów – od Danuty Szałaj z 

rodziną; 2. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od 

prawnuków Łukasza i Ani 

Niedziela 

9.10 

8.30 

12.30  

Śp. Jadwiga i Kazimierz 

O dar miłości 
ORELEC 

Środa 5.10 17.30 1. Śp. Teresa i Michał Przystasz 

2. Śp. Bronisław Nawrocki – od wnuczki 

Małgorzaty z rodziną 

Piątek 7.10 17.30 1. Śp. Stanisław Kołtun 

2. Śp. Józefa Sopata – od Rodziny Owoców 

Niedziela 

9.10 

7.00 

11.00 

Śp. Stanisław Podgórski 

O Boże błogosławieństwo dla Daniela z okazji 28 

urodzin 
SOLINA 

Wtorek 4.10 17.30 Śp. Jan, Katarzyna, Czesław, Józef, Michał Cioć 
Niedziela 9.10 9.45 O Boże błogosławieństwo dla Natalii i jej rodziców 

HUMOR 

Wchodzi dwóch studentów do baru. Zamawiają po herbacie i wyciągają 

kanapki. Podchodzi do nich kelner i mówi: Tu nie wolno jeść swoich 

kanapek. 

Studenci popatrzyli na siebie i zamienili się kanapkami. 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXVII Niedziela zwykła 2.10.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy: we wtorek św. Franciszka z 

Asyżu, w środę św. Faustyny a w piątek NMP Różańcowej. 

2. W tym tygodniu przypadają: 

I czwartek miesiąca – w czasie Różańca będziemy modlić się w intencji 

powołań; 

I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych, w czasie 

nabożeństwa o 16.00 w Bóbrce i o 17. 30 w Orelcu możliwość spowiedzi; 

3. W czwartek na Różaniec, Mszę św. i spotkanie formacyjne zapraszam  

młodzież naszej parafii z klas 6,7 i 8 wraz z Rodzicami przygotowującą się 

do bierzmowania. 

4. W piątek nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Bóbrce. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów i kandydatów. 

6. Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii są odprawiane: w  niedziele w 

Bóbrce o godz. 15.00, w dni powszednie 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 można uzyskać pod 

zwykłymi warunkami odpust zupełny. 

7.  Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.30 jest 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. Za tydzień będziemy obchodzić kolejny  XXII Dzień Papieski 

10. Na stoliku jest do nabycia specjalny numer „Gościa Niedzielnego” 

poświęcony Bożemu miłosierdziu i św. siostrze Faustynie. 

11. Intencje różańcowe na październik: 

1). O dobre przeżycie czasu przygotowującego naszych parafian do 

przyjęcia sakramentów I Komunii św. i Bierzmowania. 

2). By rozważanie Różańca rozwijało wiarę modlących się. 

 

 Kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, może 
uwierzyć we wszystko.                                   Gilbert Chesterton 


