
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
SAKRAMENT EUCHARYSTII 

Znaki chleba i wina 

1333 W centrum Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa 

i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Kościół 

wierny poleceniu Pana nie przestaje czynić, aż do dnia Jego chwalebnego 

przyjścia, pamiątki tego, co uczynił Chrystus w wigilię swojej męki: 

"Wziął chleb...", "Wziął kielich napełniony winem..." Znaki chleba i wina, 

stając się w tajemniczy sposób Ciałem i Krwią Chrystusa, nie przestają 

oznaczać także dobroci stworzenia. Dlatego podczas przygotowania darów 

dziękujemy Stwórcy za chleb i wino, owoc "pracy rąk ludzkich", najpierw 

jednak "owoc ziemi" i "winnego krzewu", dary Stwórcy.  

1334 W Starym Przymierzu na znak wdzięczności wobec Stwórcy 

składano w ofierze chleb i wino pośród pierwocin owoców ziemi. W 

kontekście Wyjścia z Egiptu otrzymują one jednak jeszcze nowe znaczenie: 

niekwaszony chleb, który Izraelici spożywają co roku w święto Paschy, 

upamiętnia pośpiech wyzwalającego wyjścia z Egiptu. Wspomnienie 

manny na pustyni zawsze będzie przypominać Izraelowi, że żyje chlebem 

słowa Bożego. Wreszcie codzienny chleb jest owocem Ziemi Obiecanej, 

potwierdzeniem, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. 

1335 Cudowne rozmnożenia chleba, w czasie których Pan odmawia 

błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, aby nakarmić nim tłumy, są 

zapowiedzią obfitości jedynego Chleba. Znak wody przemienionej w wino 

w Kanie zapowiada już Godzinę uwielbienia Jezusa. 

1336 Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów, podobnie jak 

zgorszyła ich zapowiedź męki: "Trudna jest ta mowa. Któż jej może 

słuchać?" (J 6, 60). Eucharystia i Krzyż są kamieniem obrazy. Chodzi o to 

samo misterium, które nie przestaje być przyczyną podziału. "Czyż i wy 

chcecie odejść?" (J 6, 67). To pytanie Pana rozbrzmiewa przez wieki jako 

zaproszenie Jego miłości, by odkryć, że tylko On ma "słowa życia 

wiecznego" (J 6, 68) i że przyjęcie w wierze daru Eucharystii jest 

przyjęciem Jego samego. 
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"...Oto połowę mego majątku oddam ubogim,  

a jeśli kogo skrzywdziłem,  

zwracam poczwórnie..." (Łk 19,8) 

Ty też pamiętasz o zadośćuczynieniu. Trzy razy Zdrowaś i litania... 

Odkreślasz grubą kreską. Wina zmazana, nie ma sprawy. Wszystko można 

zacząć od nowa... 

"...A jeśli kogo skrzywdziłem  

zwracam poczwórnie." 

Pamiętasz o zadośćuczynieniu. Trzy razy Zdrowaś i Chwała Ojcu... Potem 

spokojnie wracasz do ludzi, których wyśmiałeś, obmawiałeś, odrzuciłeś, 

posądziłeś... Do ludzi przez ciebie skrzywdzonych, niedocenionych, 

wzgardzonych... Do ludzi, których ból nie zelżał, łzy nie obeschły, strach 

nie ucichł... 

"...A jeśli kogo skrzywdziłem  

zwracam poczwórnie." 

Ty też pamiętasz o zadośćuczynieniu. Trzy razy Zdrowaś... I tylko Jezus 

nie zatrzymał się w progu twego domu, choć lepszy jesteś od Zacheusza... I 

tylko wokół tak nieprzyjemnie cicho...  

"...A jeśli kogo skrzywdziłem  

zwracam poczwórnie." 

Ty też pamiętasz o zadośćuczynieniu. Trzy razy Zdrowaś... Aż kiedyś 

zapragniesz i ludzkiego przebaczenia. Przebaczającego uśmiechu, gestu, 

słowa... Samotna radość zbyt boli... Aż dojrzejesz, by wyszeptać te 

najtrudniejsze słowa: przepraszam... zwracam poczwórnie... 

"...Dziś zbawienie  

stało się udziałem tego domu..."                   

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


                                                                              Bogumiła Szewczyk 

INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

31.10 

16.00 

 

1. Śp. Halina Sawinda – od Wioletty i Adama 

Lisowskich; 2. Śp. Michał Zaniewicz – od Filipa i 

Pauliny Puch; 3. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 1.11 8.30 

12.30  

Za Parafian  

Na cmentarzu – Śp. Józef, Justyna i Michał Kusz, 

Jowita i Andrzej Warchol 

Środa 2.11 8.30 

17.30 

 1. Wypominkowa; 2. W/g intencji Ojca świętego 

Na cmentarzu – Zmarli z Rodziny Sokalskich 

Czwartek 

3.11 

16.00 1. Wypominkowa; 2. Śp. Józef Bańczak – od Marty 

i Zbigniewa Lewickich 

Piątek 4.11 16.00 1. Śp. Ola Wojtanowska – od wnuka Bartka; 2. Śp. 

Mieczysław Fedorowicz – od Dyrekcji, Nauczycieli 

i Pracowników Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

Sobota 5.11 16.00 1. Wypominkowa; 2. W intencji Rodzin 

Niedziela 

6.11 

8.30 

12.30 

Śp. Robert Myrta 
O Boże błogosławieństwo dla Gabrysia – 6 urodziny 

ORELEC 

Wtorek 1.11 7.00 

11.00 

Śp. Józefa Sopata – od córki Henryki z mężem i dziećmi 

Śp. Władysław i Edmund Dobrowolscy 

Środa 2.11 16.15 Śp. Józefa Sopata–od córki Krystyny z mężem i dziećmi 

Piątek 3.11 17.30 1. Śp. Maria Miśko – 1 rocznica śmierci; 2. Śp. 

Bronisław Nawrocki – od wnuka Grzegorza z rodziną 

Niedziela 

6.11 

7.00 

 

11.00 

Śp. Józefa Sopata – od córki Barbary z mężem i 

dziećmi 

Śp. Krystian i Mariusz – 6 rocznica śmierci 

SOLINA 

Wtorek 1.11 9.45 Na cmentarzu – Śp. Piotr Dzwończyk 

Środa 2.11 15.00 w kościele - Śp. Anna i Michał Kusz, Julia i Piotr 

Dzwończyk 

Niedziela 

6.11 

9.45 Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Czubierów i 

Jarosławy Wołoszyn 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXI Niedziela zwykła 30.10.2022 r. 

1. We wtorek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. będą 

odprawione według następującego porządku: Orelec – o godz. 7.00 oraz o 

11.00 a następnie procesja na cmentarz, 

Bóbrka – 8.30 (w kościele) i 12.30 (kaplica na cmentarzu) a następnie 

procesja na cmentarz, 

Solina – 9.45 (kaplica na cmentarzu) i procesja na cmentarzu. 

W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. 

Porządek nabożeństw: Bóbrka – 8.30 (w kościele) Różaniec za zmarłych i 

Msza św., o 17.30 (w kaplicy cmentarnej) Różaniec z wypominkami i Msza 

św.; 

Orelec – 16.15 Msza św. a następnie Różaniec za zmarłych w czasie 

procesji na „stary” cmentarz; 

Solina –  15.00 (w kościele), Różaniec z wypominkami i Msza św. 

2. Na stoliku leżą kartki na których można wpisywać imiona swoich 

zmarłych, których będziemy polecać w listopadzie. 

3. W tym tygodniu przypadają: - czwartek I czwartek miesiąca; 

- I piątek miesiąca – od godz. 9.00 odwiedziny chorych; w Bóbrce o godz. 

16.00 a w Orelcu o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z 

Różańcem za zmarłych, w czasie adoracji możliwość spowiedzi a następnie 

Msza św.; nie ma adoracji  o godz. 20.00; 

- I sobota miesiąca – Różaniec o godz. 16.00 i Msza św. z rozważaniem I 

tajemnicy różańcowej. 

4. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 spotkanie dla Rodziców 

i uczniów klasy III. 

5. W listopadzie modlimy się za zmarłych odmawiając Różaniec i 

ofiarujemy 12 Mszy św. 

6. Przez cały miesiąc można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając 

pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga i 

dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca świętego. Od 

1do 8 XI odpust zupełny, a w pozostałe dni cząstkowy. 

7. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

8. Proszę Rodziny, które nie złożyły ofiary na sprzątanie kościoła o 

dokonanie wpłaty. 

9. Dzisiaj nabożeństwa różańcowe w Bóbrce o godz. 15.00.   

10. Intencje różańcowe na listopad : 

1). O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych z rodzin i wspólnot. 

2). O pragnienie życia w łasce dla wszystkich parafian.                                                                                                        

11.                                                   ORELEC 

1). 1 listopada radni parafialni będą zbierać  na cmentarzu ofiary do puszek 

na cele inwestycyjne. 

2). Dziękuję Rodzinom za wykoszenie trawy i zagrabienie liści wokół 



cmentarza i kościołów. 


