
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
SAKRAMENT EUCHARYSTII 

I. Eucharystia - źródło i szczyt życia Kościoła 

1324 Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia 

chrześcijańskiego". "Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi 

i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W 

Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a 

mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha". 

1325 "Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i 

jedność Ludu Bożego. Jest ona szczytem działania, przez które Bóg w 

Chrystusie uświęca świat, a równocześnie szczytem kultu, jaki ludzie w Duchu 

Świętym oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu". 

1326 Przez Eucharystię jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i 

uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich. 

II. Jak jest określana Eucharystia? 

1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego 

bogactwo.  Nazywa się go: Eucharystią, ponieważ jest dziękczynieniem 

składanym Bogu; Wieczerzą Pańską, ponieważ chodzi o Ostatnią Wieczerzę, 

którą Chrystus spożył ze swymi uczniami w przeddzień męki, i zapowiedź 

uczty godów Baranka w niebieskim Jeruzalem; Łamaniem Chleba, ponieważ 

ten obrzęd, charakterystyczny dla posiłku żydowskiego, został wykorzystany 

przez Jezusa, gdy błogosławił i dawał uczniom chleb jako gospodarz stołu - 

wszyscy, którzy spożywają jeden łamany Chleb Chrystusa, wchodzą we 

wspólnotę z Nim i tworzą w Nim jedno ciało;  

Zgromadzeniem eucharystycznym, ponieważ Eucharystia jest w zgromadzeniu 

wiernych; Pamiątką Męki i Zmartwychwstania Pana;  

Najświętszą Ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną ofiarę Chrystusa Zbawiciela i 

włącza w nią ofiarę Kościoła; świętą i Boską liturgią, ponieważ celebrowanie 

tego sakramentu zajmuje centralne miejsce w całej liturgii Kościoła; 

Najświętszym Sakramencie, ponieważ jest to sakrament sakramentów- nazwa 

ta odnosi się szczególnie do postaci eucharystycznych przechowywanych w 

tabernakulum; Komunią, ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z 

Chrystusem; Mszą świętą, ponieważ liturgia, kończy się posłaniem wiernych 

(missio), aby pełnili wolę Bożą w codziennym życiu. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 30 Niedziela zwykła 
"...Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: 

zdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Albo jak ten celnik..." (Łk 18,11) 

Ach, jak cię drażnią ludzkie wady, błędy, grzechy. Jak cię drażnią ludzie... 

Przychodzisz do kościoła i nie możesz się skupić, bo są oni. Ta z naprzeciwka, 

wiadomo jaka. Sąsiad, którego masz dość. I ta pyskata ze sklepu. A za filarem 

- ciągle ktoś ją zasłania - chyba ta z podwórka. A tej nie znasz, ale jak się to 

ubrała... 

"Boże dzięki Ci, że nie jestem jako ten celnik..." 

Ach, jak cię drażnią ludzkie wady, błędy, grzechy. Jak cię drażnią ludzie... 

Tych z pracy, tych z kamienicy, tych z ulicy, z kościoła... Twe bystre oczy nie 

przeoczą nic. Ich wścibstwa, złośliwości, obmowy... 

"...Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jako ten celnik..." 

Ach, jak cię drażnią ludzkie wady... A przecież lubisz na nie patrzeć, lubisz o 

nich słuchać, lubisz o nich mówić, myśleć... Ach, jak ty lubisz ludzkie błędy, 

wady, grzechy... Dobrze, że są ludzie tacy jak ta z naprzeciwka, jak ten sąsiad, 

jak ta z podwórka, ze sklepu, z kościoła... Tylko wtedy czujesz, żeś coś wart... 

Bo tak drażnią ludzi twoje błędy, wady, grzechy... 

"...Boże, miej litość dla mnie, grzesznika..." 

Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

24.10 

16.00 

 

1. Śp. Bronisław Podkalicki 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 25.10 16.00 Śp. Kazimierz Kardasz 

Środa 26.10 16.00 Śp. Józef Bańczak – od Haliny i Andrzeja Borysiak  

Czwartek 

27.10 

16.00 1. Śp. Jadwiga Kusz – od Stanisławy Kusz; 2. Śp. 

Stefan Łobaza – od kuzynki Jadwigi z rodziną 

Piątek 28.10 16.00 Śp. Ola Wojtanowska – od Rodziny Adamskich 

Sobota 29.10 16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Wiktora 

Fedorowicza z rodziną 

2. Śp. Stefan Łobaza – od kuzynki Teresy z mężem 

Niedziela 

30.10 

8.30 

 

12.30  

Śp. Ola Wojtanowska – od Żywego Różańca 

z Bóbrki 

Śp. Halina Sawinda – od córki Beaty 

ORELEC 

Środa 26.10 17.30 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

synów Leszka i Bogdana; 2. Śp. Bronisław Nawrocki – 

od wnuczki Joanny z rodziną 

Czwartek 

27.10 

17.30 1. Za Parafian; 2. Śp. Michał Zaniewicz – od Zofii i 

Jana Puch; 3.  Śp. Katarzyna Dobrowolska – od 

Zuzanny i Tadeusza Mamrowiczów 

Piątek 28.10 17.30 Śp. Józef Świerczek – od Rodziny Piszczków 

Niedziela 

30.10 

7.00 

11.00 

Śp. Józef Podgórski 

Śp. Maria i Jan Skotniccy, Bronisław i Stanisław 

Skotniccy 

SOLINA 

Wtorek 25.10 17.30 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla 

Rodziny Lewandowskich 

Niedziela 

30.10 

9.45 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla p. Tadeusza 

Ulanowskiego, z podziękowaniem za posługę dla 

wspólnoty solińskiej 

HUMOR 

Jak byłem mały, to bałem się ciemności. 

Teraz jak widzę rachunek za prąd, to zaczynam bać się światła. 

*** 

Gdy żona zamknie swą wątłą dłonią słoik z grzybami, na święta otwierasz 

go pół godziny. Obcęgami i młotkiem. 

Ogłoszenia Duszpasterskie –– XXX Niedziela zwykła 23.10.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w poniedziałek wspomnienie bł. 

Jana Balickiego – patrona naszej diecezji,  a w piątek święto Świętych 

Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. 

2. W czwartek 27-go października przypada 13 rocznica poświęcenia 

kościoła pw. św. Józefa w Orelcu. Uroczysta Msza św. będzie odprawiona 

w Orelcu o godz. 17.30. Liturgii będzie przewodniczył i kazanie powie ks. 

Tomasz Latoszek, proboszcz z Berezki. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 

dziękczynnej i o potrzebne łaski dla wszystkich Parafian. Różaniec będzie  

o godz. 17.00. 

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

4. W sobotę nie ma zbiórki ministrantów. 

5. Z soboty na niedzielę będzie zmiana czasu – cofamy zegarki o godzinę 

6. Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny, dlatego szczególnie w tym 

tygodniu modlimy się za misje i za misjonarzy. 

7. Dzisiaj nabożeństwa różańcowe w Bóbrce o godz. 15.00.  To już 

praktycznie ostatni tydzień października - zachęcamy do wspólnego 

odmawiania Różańca w kościele, szczególnie tych, którzy jeszcze w 

nabożeństwie nie uczestniczyli. Zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież 

przygotowującą się do bierzmowania. 

8. Na stoliku leżą kartki na których można wpisywać imiona zmarłych, 

których będziemy polecać w listopadzie. W intencji zmarłych będzie 

odprawionych w listopadzie, w naszej parafii 12 Mszy św. i będziemy 

każdego dnia omawiać cząstkę Różańca. Proszę zaznaczyć w którym 

kościele mają być wspominani nasi zmarli. 

9. Proszę Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła za 

bieżący rok (lub wcześniejszy) o dokonanie wpłaty. 

10. Dziękuję p. Sławomirowi Wasilewskiemu oraz lokalnym 

samorządowcom za ufundowanie dla kaplicy cmentarnej w Bóbrce obrazu 

Pana Jezusa  Miłosiernego. 

11.                                                          ORELEC 

    O wykoszenie trawy, zagrabienie liści wokół cmentarza i kościołów 

proszę Rodziny Państwa: Leona Dobrowolskiego, Teresy Tkacz, Elżbiety 

Kluz, Franciszka Owoca i Wacława Dobrowolskiego.  


