
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      

 II. Znaki i obrzędy bierzmowania 

1293 W obrzędzie sakramentu bierzmowania należy uwzględnić znak 

namaszczenia oraz to, co namaszczenie oznacza i wyciska, czyli pieczęć 

duchową. 

Namaszczenie w symbolice biblijnej i starożytnej posiada wielkie 

bogactwo znaczeniowe. Oliwa jest znakiem obfitości oraz radości; 

oczyszcza i czyni elastycznym; jest znakiem uzdrowienia, ponieważ 

łagodzi kontuzje i rany; udziela piękna, zdrowia i siły. 

1294 Całe bogactwo znaczeniowe namaszczenia oliwą można odnaleźć w 

życiu sakramentalnym. Namaszczenie katechumenów olejem przed 

chrztem oznacza oczyszczenie i umocnienie. Namaszczenie chorych 

wyraża uzdrowienie i pociechę; namaszczenie krzyżmem świętym po 

chrzcie, podczas bierzmowania i udzielania sakramentu święceń jest 

znakiem konsekracji. Bierzmowanie sprawia, że chrześcijanie, to znaczy ci, 

którzy zostali namaszczeni, uczestniczą głębiej w posłaniu Jezusa 

Chrystusa i w pełni Ducha Świętego, którą On posiada, aby całe ich życie 

wydawało "miłą Bogu wonność Chrystusa". 

1295 Przez namaszczenie bierzmowany otrzymuje "znamię", pieczęć 

Ducha Świętego. Pieczęć jest symbolem osoby, znakiem jej autorytetu, 

znakiem posiadania przedmiotu - niegdyś w taki sposób naznaczano 

żołnierzy pieczęcią ich wodza. Pieczęć potwierdza autentyczność aktu 

prawnego  lub dokumentu, ewentualnie zapewnia jego tajność. 

1296 Sam Chrystus mówi o sobie, że Ojciec naznaczył Go swoją pieczęcią. 

Także chrześcijanin jest naznaczony pieczęcią: "Tym zaś, który umacnia 

nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też 

wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 

Kor 1, 21-22). Pieczęć Ducha Świętego jest znakiem całkowitej 

przynależności do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę, a także 

znakiem obietnicy opieki Bożej podczas wielkiej próby eschatologicznej. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 28 Niedziela zwykła 

"...Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami..." (Łk 17,13) 

Potrzebujesz pomocy. Kto z nas jej nie potrzebuje? Czujesz się biedny, 

niedoceniony, gorszy, niezrozumiany, wyśmiany, odtrącony, niepotrzebny, 

nieszczęśliwy... Zagubiony w tłumie bliskich i obcych ludzi. Samotność 

trędowatego, który zazdrośnie patrzy zza rogu na obcy świat. Oddałbyś 

wszystko, by tam być... 

"...Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami..." 

Potrzebujesz pomocy. Kto z nas jej nie potrzebuje? Czary-mary i 

natychmiast jest inaczej. Różowe okulary i skrzydła u ramion. Stoliczku 

nakryj się - i masz wszystko. Spełnione marzenia i czas na kolejne 

zachcianki. Z pełnymi ustami mamroczesz: "dziękuję" i kombinujesz o co 

jeszcze poprosić. Bajka... 

"Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami..." 

Potrzebujesz pomocy. Kto z nas jej nie potrzebuje? Ale w życiu bywa 

inaczej. Wstajesz z klęczek, a deszcz dalej leje... Mijają całe wieki. Zajęty 

życiem uświadamiasz sobie nagle, że jest już jasno. I to wszystko. Zajęty 

życiem wzruszasz ramionami. Zajęty życiem myślisz: normalka... 

"Wtedy jeden z nich wrócił chwaląc Boga 

donośnym głosem, upadł na twarz 

i dziękował Mu. Jezus zaś rzekł:  

Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? 

GDZIE JEST DZIEWIĘCIU?..." 

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


Bogumiła Szewczyk 

INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

10.10 

16.00 

 

1. Śp. Halina Sawinda – od Angeliki i Grzegorza 

Masłyk 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 

11.10 

16.00 1. Śp. Anna i Tadeusz Janocha, Henryk Putkowski 

2. Za Parafian 

Środa 12.10 16.00 Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodziny 

Orłowskich z Leska 

Czwartek 

13.10 

16.00 Śp. Michał Zaniewicz – od Rodziny Kluz 

Piątek 14.10 16.00 Śp. Ola Wojtanowska – od Wioletty i Ireneusza 

Nawrockich 

Sobota 15.10 16.00 Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Miąso 

Niedziela 

16.10 

8.30 

 

12.30  

Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Rodziny 

Zglenickich z dziećmi 

Za Parafian 

ORELEC 

Środa 12.10 17.30 Śp. Regina Michalik i zmarli z Rodziny Michalik 

Piątek 14.10 17.30 Śp. Józefa Sopata – od uczestników pogrzebu 

Sobota 15.00 14.00 Msza ślubna 

Niedziela 

16.10 

7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo dla Błażeja z okazji 18 

urodzin 

Śp. Jan Kucharyk 

SOLINA 

Wtorek 11.10 17.30 Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Podsowińskich 

Niedziela 

16.10 

9.45 Śp. Józef Bańczak – od Haliny i Andrzeja Borysiak 

z rodziną 

HUMOR 

Kiedy kardynał Suenens chciał pewnego dnia wsiąść do swojego 

wspaniałego mercedesa, zobaczył na drzwiach wypisane na czerwono 

słowa: 

"Accepit mercedum suam" (Otrzymał już swoją nagrodę). 

*** 

Rozmowa dwóch kumpli: 

- Nadal jesteś zaręczony z Małgosią? 

- Nie, zerwała nasze zaręczyny miesiąc temu. Stwierdziła, że jestem 

biedny. 

- Ale dlaczego? Powiedziałeś jej, że masz bogatego wujka? 

- Powiedziałem. Teraz ona jest moją ciotką. 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie XXVIII Niedziela zwykła 9.10.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii wspominamy: w czwartek bł. Honorata 

Koźmińskiego a w sobotę św. Teresy od Jezusa. 

2. W piątek o godz. 20.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce. 

3. W sobotę nie ma zbiórki ministrantów. 

4. 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. 

5. Za tydzień 16 października będziemy obchodzić kolejny  XXII Dzień 

Papieski 

6. Dzisiaj w Kościele w Polsce odbywa się liczenie wiernych 

uczestniczących we Mszy św. i przystępujących do Komunii św. 

  

 Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy 

kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.                                                                                                                                                     

Erich Fromm 

 

 


