
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego      
Ustanowienie Eucharystii 

1337 Chrystus, wiedząc, że nadeszła godzina przejścia z tego świata do Ojca, 

podczas wieczerzy dał im przykazanie miłości. Zostawiając im dowód tej 

miłości, Jezus ustanowił Eucharystię jako pamiątkę swej Męki i 

Zmartwychwstania, którą polecił Apostołom celebrować aż do swego 

przyjścia. "Ustanowił ich wówczas kapłanami Nowego Przymierza". 

1338 Ewangelie synoptyczne i św. Paweł przekazali nam opis ustanowienia 

Eucharystii. Św. Jan strony przytacza słowa Jezusa wypowiedziane w 

synagodze w Kafarnaum, przygotowujące do ustanowienia Eucharystii. 

Chrystus nazywa wówczas siebie chlebem życia, który zstąpił z nieba. 

1339 Jezus wybrał czas Paschy, aby wypełnić to, co zapowiedział w 

Kafarnaum: dać swoim uczniom swoje Ciało i swoją Krew. W dzień 

Przaśników, Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: "Idźcie i przygotujcie 

nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć". Oni poszli i przygotowali Paschę. A gdy 

nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: 

"Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem 

powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w Królestwie 

Bożym". Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i 

podał, mówiąc: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie 

na moją pamiątkę!" Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: "Ten kielich to 

Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 7-20). 

1341 "To czyńcie na moją pamiątkę".  To polecenie Jezusa, by powtarzać 

Jego gesty i słowa, "aż przyjdzie" (1 Kor 11, 26), nie polega tylko na 

wspominaniu Jezusa i tego, co On uczynił. Ono oznacza liturgiczną celebrację 

przez Apostołów i ich następców, pamiątki Chrystusa, Jego życia, śmierci, 

zmartwychwstania i Jego wstawiania się za nami u Ojca. 

1342 Od początku Kościół był wierny poleceniu Pana. O Kościele 

jerozolimskim powiedziano: Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, 

w łamaniu chleba i w modlitwach... (Dz 2, 42. 46). 

1343 Chrześcijanie zbierali się "na łamanie chleba" (Dz 20, 7) szczególnie "w 

pierwszym dniu tygodnia", to znaczy w niedzielę, w dniu zmartwychwstania 

Chrystusa. Od tamtych czasów celebruje się Eucharystię, tak że dzisiaj 

spotykamy ją wszędzie w Kościele. Stanowi ona centrum życia Kościoła. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 32 Niedziela zwykła 

"...Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz (...) 

w świecie przyszłym ani się żenić nie będą  

ani za mąż wychodzić..." (Łk 20,34) 

Właściwie to nie obchodzi cię jak będzie TAM. Ważne jest TU, dzisiaj... 

Mąż żona dzieci rodzice szkoła praca doktorat pieniądze awans. Wszystko 

znane, ustalone, spodziewane... 

"...Lecz w świecie przyszłym ani się żenić  

nie będą ani za mąż wychodzić..." 

Ważne jest TU, dzisiaj. Co można zdobyć, co zobaczyć, kogo poznać... 

Wszystko wiesz, znasz, rozumiesz... Pragnienia mają konkretny czas i 

miejsce. 

"...Lecz w świecie przyszłym ani się żenić 

nie będą ani za mąż wychodzić..." 

Ważne jest TU, dzisiaj... Znane życie... A JUTRO jest za mgłą. JUTRA 

może już tu nie być. Przyjdzie zostawić wszystko i iść TAM... 

"...Lecz w świecie przyszłym ani się żenić 

nie będą ani za mąż wychodzić..." 

Właściwie to nie obchodzi cię jak będzie TAM... Nieznane wieczne życie... 

A tak naprawdę - to tylko marzenia o niebie są za mgłą. Za to JUTRO  jest 

pewne. Tylko TAM - jutro jest pewne... 

"...Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych..." 

                                                                              Bogumiła Szewczyk 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

7.11 

16.00 

 

1. Śp. Marceli Mirecki 

2. Śp. Józef Świerczek – od Danuty Koza z rodziną 

Wtorek 8.11 16.00 1. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Dyrekcji, 

Nauczycieli i Pracowników Szkoły Podstawowej w 

Bóbrce; 2. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. 

Nawrocka) – od Rodziny Chrząszcz 

Środa 9.11 16.00 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Weroniki i 

Wacława Dobrowolskich; 2. Śp. Katarzyna 

Dobrowolska – od Rady Parafialnej z Bóbrki 

Czwartek 

10.11 

16.00 1. Śp. Maria Zaniewicz – rocznica śmierci 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Piątek 11.11 16.00 Wypominkowa 

Sobota 12.11 16.00 Śp. Michał Zaniewicz – od Karoliny i Macieja 

Puch 

Niedziela 

13.11 

8.30 

 

12.30 

O Boże  błogosławieństwo opiekę Matki 

Bożej dla Romana Kusza w dniu urodzin 

Śp. Agata i Tomasz Papierniak 

ORELEC 

Środa 9.11 17.30 1. Śp. Tadeusz Skotnicki – 5 rocznica śmierci 

2. Śp. Ola Wojtanowska – od Rodziny Borowych z 

Wójskiego 

Piątek 11.11 17.30 Śp. Zmarli z Rodzin Orłowskich, Kruczyńskich, 

Sobocińskich i Cieślaków 

Niedziela 

13.11 

7.00 

11.00 

Śp. Józefa Sopata – od uczestników pogrzebu 

Śp. Stanisław, Anna, Józef Dobrowolscy 

SOLINA 

Wtorek 8.11 17.30 1. Wypominkowa;  

2. Śp. Józef Bańczak – od Nauczycieli i 

Pracowników Szkoły Podstawowej w Bóbrce 
Niedziela 

13.11 

9.45 Śp. Józef Bańczak – od Nauczycieli i Pracowników 

Szkoły Podstawowej w Bóbrce 

HUMOR 

Pani w szkole pyta Jasia: 

- Powiedz mi, jaka litera jest w alfabecie po „a”? 

- No, wszystkie pozostałe! 

*** 

Trwa klasówka. Nauczycielka mówi: 

- Mam nadzieję, że nikogo nie przyłapię na ściąganiu. 

- My też, proszę pani.  

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXII Niedziela zwykła 6.11.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii: w środę Święto rocznicy poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej, w czwartek wspomnienie św. Leona Wielkiego, w 

piątek wspomnienie św. Marcina z Tours, w sobotę wspomnienie św. 

Jozafata – biskupa i męczennika. 

2. W piątek przypada rocznica odzyskania niepodległości. Modlimy się za 

tych, którzy oddali życie za Ojczyznę i o jej sprawiedliwy i pokojowy 

rozwój. 

3. W piątek od godz. 20.00 do 21.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w 

Bóbrce.   

4. W piątek, 11 listopada na terenie Archidiecezji Przemyskiej, ks. abp 

Adam Szal udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów 

mięsnych. Jednocześnie korzystający z dyspensy zobowiązani są do 

złożenia ofiary na misje. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. Zapraszamy. 

6. Przez cały listopad można uzyskać odpust za zmarłych nawiedzając 

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

dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca świętego.  

Do 8 XI odpust zupełny, a w pozostałe dni cząstkowy. 

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

dokonanie wpłaty. 

8. 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. 

9.                                                   BÓBRKA   

Dziękuję Państwu Marii i Czesławowi Kuszom za troskę o krzewy wokół 

kościoła w Bóbrce.                                                 

    Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren 

powszednich dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do 

pracy.                                                                     św. Edyta Stein 


