
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego -  Liturgia  Eucharystii 
1346 Liturgia Eucharystii przebiega według struktury, zachowanej przez wieki do 

naszych czasów. Rozwija się ona w dwóch częściach, które stanowią organiczną 

jedność: 1. zgromadzenie się uczestników, liturgia słowa z czytaniami, homilią i 

modlitwą powszechną; 2. liturgia eucharystyczna, z przygotowaniem chleba i 

wina, konsekracją w czasie dziękczynienia i komunią. Liturgia słowa i liturgia 

eucharystyczna stanowią razem "jeden akt kultu". Stół eucharystyczny jest 

równocześnie stołem Słowa Bożego i Ciała Pana. 

1347 W ten sposób przebiegał posiłek zmartwychwstałego Jezusa z uczniami.  

1348 Zgromadzenie się uczestników. Chrześcijanie przychodzą, by uczestniczyć w 

zgromadzeniu eucharystycznym. Na czele zgromadzenia stoi Chrystus. Jest On 

Arcykapłanem Nowego Przymierza. To On niewidzialnie przewodniczy całej 

celebracji eucharystycznej. Biskup lub prezbiter reprezentuje Chrystusa. Wszyscy 

biorą czynny udział w celebracji, każdy na swój sposób. 

1349 Liturgia słowa obejmuje Stary Testament, Listy i Ewangelie. Homilia 

zachęca do przyjęcia usłyszanego słowa i stosowania go w praktyce. Po niej 

następuje modlitwa wstawiennicza za wszystkich ludzi.   

1350 Przygotowanie darów: do ołtarza przynosi się chleb i wino, które przez 

kapłana zostaną ofiarowane w imię Chrystusa w Ofierze eucharystycznej oraz 

staną się w niej Jego Ciałem i Krwią. Chrześcijanie od początku przynoszą na 

Eucharystię, wraz z chlebem i winem, dary (ofiarę serca).  

1352 Anafora. W Modlitwie eucharystycznej, będącej modlitwą dziękczynienia i 

konsekracji, dochodzimy do centrum i szczytu celebracji.  

1353 W epiklezie Kościół prosi Ojca, aby zesłał Ducha Świętego na chleb i wino, 

aby Jego mocą stały się Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa i aby ci, którzy 

uczestniczą w Eucharystii, byli jednym ciałem i jedną duszą. W opisie 

ustanowienia Eucharystii moc słów i działania Chrystusa oraz moc Ducha 

Świętego sprawia, że pod postaciami chleba i wina uobecnia się sakramentalnie 

Ciało i Krew Chrystusa, Jego ofiara złożona na krzyżu raz na zawsze. 

1354 Następnie w anamnezie Kościół wspomina mękę, zmartwychwstanie i 

chwalebne wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa, przedstawia Ojcu ofiarę Jego 

Syna, który nas z Nim pojednał. W modlitwie wstawienniczej Kościół daje wyraz 

temu, że Eucharystia jest celebrowana w jedności z Kościołem w niebie i na 

ziemi, z żywymi i zmarłymi, a także w jedności z pasterzami Kościoła. 

1355 W czasie Komunii świętej, poprzedzonej Modlitwą Pańską i łamaniem 

chleba, wierni otrzymują "chleb niebieski" i "kielich zbawienia", Ciało i Krew 

Chrystusa, który wydał siebie "za życie świata" (J 6, 51). 
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 Z niedzielnej Ewangelii – 33 Niedziela zwykła 

"...Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, 

nie zostanie kamień na kamieniu..." (Łk 21,6) 

A ty zazdrościsz im, że mają więcej... Dom-pałac, samochód-marzenie, 

ekstra meble. Patrzysz zachłannie jak dziecko na sklep z zabawkami... 

"...Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, 

nie zostanie kamień na kamieniu..." 

A ty im zazdrościsz, że mają więcej... Kładziesz mozolnie – cegła po cegle 

– żeby dorównać... Urabiasz ręce, zarywasz noce. Tracisz czas 

przeznaczony dla dzieci, czas na dobro, czas na miłość... Odkładasz życie 

na później. I patrzysz z dumą, jak rośnie twój raj... 

"...Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, 

nie zostanie kamień na kamieniu..." 

A ty im zazdrościsz, że mają więcej... Wydaje ci się, że jeszcze zdążysz. 

Zdążysz dogonić. Jeszcze nie koniec świata. Jeszcze nie było znaków na 

niebie... Chyba że... Chyba że... Bo może przyjść – bez żadnych znaków na 

niebie – twój prywatny koniec świata: śmierć... I nie zabierzesz swego raju 

ze sobą. I zrozumiesz, żeś zmarnował czas. Żeś zbudował nie to, co 

trzeba... Nie ten dom... 

"...Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono..." 
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INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

14.11 

16.00 

 

1. Śp. Ola Wojtanowska – od Rodziny Kuźniarów z 

Załuża; 2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 15.11 16.00 1. Wypominkowa 

2. Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Paszteleniec 

Środa 16.11 16.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie i opiekę Matki 

Bożej dla Daniela i Julki 

Czwartek 

17.11 

16.00 1. Śp. Józef Bańczak – od Marty i Zbigniewa 

Lewickich; 2. Za Parafian 

Piątek 18.11 16.00 1. Śp. Józef Kusz – od Córki 

2. Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Dyrektorów 

Szkół Podstawowych i Przedszkola z Gminy Solina 

Sobota 19.11 16.00 1. Za zmarłych Pallotynów 

2. Za zmarłych Pallotynów 

Niedziela 

20.11 

8.30 

12.30 

Śp. Maria i Stanisław Kusz 

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i 

opiekę Matki Bożej dla Melanii z okazji 8 urodzin   
ORELEC 

Środa 16.11 17.30 Śp. Tadeusz Fedorowicz 

Piątek 18.11 17.30 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Urszuli Nawrockiej z rodziną; 2. Wypominkowa 

Niedziela 

20.11 

7.00 

11.00 

Śp. Stanisław Węgrzyn 

Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla 

Elżbiety i Godzisława Czerwińskich z okazji 

urodzin i imienin 

SOLINA 

Wtorek 15.11 17.30 Śp. Stefan Łobaza – od Tomka z rodziną 

Niedziela 

20.11 

9.45 Śp. Józef Wołoszyn – rocznica śmierci 

Ogłoszenia Duszpasterskie – XXXIII Niedziela zwykła 13.11.2022 r. 

1. W tym tygodniu w Liturgii: w czwartek wspomnienie św. Elżbiety 

Węgierskiej, a w piątek wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny. 

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

Bóbrce.   

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

4. Za tydzień ostatnia niedziela roku kościelnego – Uroczystość Jezusa 

Chrystusa Króla Wszechświata – święto patronalne Warszawskiej 

Prowincji Księży Pallotynów. Po Mszach św. o godz. 11.00 i 12.30 przed 

wystawionym Najświętszym Sakramentem zostanie odmówiony akt 

poświecenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Za 

publiczne odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. 

5. 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. Po 

8 XI odpust cząstkowy. 

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

dokonanie wpłaty. 

         Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić 
człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten 

człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można 
zbawiać - skórę i kości?                 ks. Józef Tischner 

 



 


