
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      

1302 Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha 

Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Zesłania.  

1303 Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:  

zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić "Abba, 

Ojcze!" (Rz 8,15); ściślej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary 

Ducha Świętego; udoskonala naszą więź z Kościołem;  udziela nam, jako 

prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do 

szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania 

imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.  
Pamiętaj, że otrzymałeś "ducha mądrości i rozumu, rady i męstwa, poznania, 

pobożności i świętej bojaźni" i zachowuj to, co otrzymałeś.(św. Ambroży) 
1304 Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, udziela się tylko 

jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, "charakter" 

(Sobór Trydencki), który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył 

chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, aby był Jego świadkiem. 

1305 Bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary. 

1306 Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien 

otrzymać sakrament bierzmowania. Skoro chrzest, bierzmowanie i 

Eucharystia stanowią jedność, "wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament 

w odpowiednim czasie”. 

1309 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu 

doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do 

większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i 

natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność w 

życiu. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić 

zmysł przynależności do Kościoła powszechnego, jak i parafii.  

1310 Przed bierzmowaniem należy przystąpić do sakramentu pokuty, aby 

oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna 

modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego. 

1311 Przy bierzmowaniu, kandydaci powinni szukać pomocy duchowej, 

wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się, żeby był nim ktoś z 

rodziców  chrzestnych. 
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"...Zawsze powinni się modlić i nie ustawać..." (Łk 18,1) 

Ale ty nie chcesz naprzykrzać się Bogu. Modlitwa w rozsądnej ilości... 

Niedzielna Msza święta, otrzepanie spodni na kolanach i masz tydzień czasu 

dla siebie. Może masz klękać przed zjedzeniem szarlotki, przed myciem 

naczyń, po zakupach, w czasie sprzątania?... 

"...Zawsze powinni się modlić..." 

Ale ty nie chcesz naprzykrzać się Bogu. Modlitwa w rozsądnej ilości... A 

może ustalmy więcej: tylko niedzielny wieczór dla żony/męża/dzieci. W 

dzień powszedni gazeta, mecz, kosmetyczka, serial. Praca w domu, praca w 

pracy, praca po pracy. Daj mi spokój, nie mam czasu, później... Uśmiechnę 

się dopiero w niedzielny wieczór. Przytulę w niedzielny wieczór. 

Wysłucham w niedzielny wieczór. Odpowiem w niedzielny wieczór. 

Zamknij drzwi... Czekaj... 

"...Zawsze powinni się modlić..." 

Ale ty nie chcesz naprzykrzać się Bogu. I nie chcesz, by Bóg się tobie 

naprzykrzał. Przyjmujesz między piątą a siódmą. Dzwonić trzy razy... 

"...Czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie?..." 

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


Bogumiła Szewczyk 

INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

17.10 

16.00 

 

1. Śp. Jadwiga Kusz – od Marii i Tadeusza 

Zulewskich; 2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 18.10 16.00 1. O Boże błogosławieństwo z prośbą o potrzebne 

łaski dla Anny i Pawła z okazji 8 rocznicy ślubu 

2. Śp. Stanisław Mysiów – od Rodziny Nawrockich 

Środa 19.10 16.00 1. Śp. Halina Sawinda – od Anity i Janusza Pietrasz 

2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rodziny 

Czwartek 

20.10 

16.00 1. Śp. Józef Kusz w 7 rocznicę śmierci – od syna 

Tomasza; 2. Śp. Ola Wojtanowska – od koleżanek 

Róży, Krystyny i Zofii 

Piątek 21.10 16.00 1. Dziękczynno-błagalna z prośbą o zdrowie i opiekę 

Matki Bożej dla Danuty z okazji urodzin;  

2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Andrzeja 

Orłowskiego z rodziną 

Sobota 22.10 16.00 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Teresy i 

Zygmunta Tkaczów;2. Śp. Ola Wojtanowska – od 

Pracowników Szkoły Podstawowej w Łysomicach 

Niedziela 

23.10 

8.30 

 

12.30  

Śp. Mieczysław Fedorowicz – 1 rocznica 

śmierci 

Śp. Bronisław Kozdrowski 

ORELEC 

Środa 19.10 17.30 1. Śp. Ignacy, Weronika i Jan Skowron 

2. Śp. Józef Świerczek – od Agaty i Andrzeja 

Kozickich z rodziną 

Piątek 21.10 17.30 1. O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa – z 

okazji 30 urodzin; 2. Śp. Michał Zaniewicz – od 

Krystyny i Zdzisława Dobrowolskich 

Niedziela 

23.10 

7.00 

11.00 

Śp. Antoni Solarski – 7 rocznica śmierci 

O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Marcina 

oraz ich dzieci – 15 rocznica ślubu 

SOLINA 

Wtorek 18.10 17.30 1. Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Wolanin 

2. Śp. Józef Bańczak – od chrześnicy Joli 

Niedziela 

23.10 

9.45 Śp. Stefan Łobaza – od Żony i Dzieci – 1 rocznica 

śmierci 

HUMOR 

- No i co tam ksiądz mówił na kazaniu? - pyta ojciec syna. 

- Mówił, że rodzice nie powinni wypytywać o to swoich dzieci tylko sami 

mają przyjść do kościoła. 

*** 

Żona: Będzie burza! 

Mąż: Kochanie, ty wiesz najlepiej, na co się w domu zanosi. 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXIX Niedziela zwykła 16.10.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają wspomnienia: w poniedziałek św. 

Ignacego Antiocheńskiego, we wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty, w 

czwartek św. Jana Kantego a w sobotę św. Jana Pawła II. 

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

3. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

4. Za tydzień rozpoczyna się Tydzień Misyjny, dlatego szczególnie w tym 

tygodniu będziemy się modlić za misje na wszystkich kontynentach i za 

misjonarzy. 

5. 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. 

6. Dzisiaj obchodzimy XXII Dzień Papieski. Przy wyjściu z kościoła 

możemy złożyć do skarbonki na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. 

7. Tydzień temu w naszej parafii we Mszy św. uczestniczyło 441 osób. 
 

 Modlitwa to najlepsza broń, jaką posiadamy, to 

klucz do Bożego serca. Musisz mówić do Jezusa nie tylko 

ustami, ale i sercem.                                                        
 

                                                       św. Pio z Pietrelciny 

  


