
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
Sakramentalna ofiara: dziękczynienie, pamiątka, obecność 

1356 Chrześcijanie od początku celebrują Eucharystię. Wynika to z tego, że Pan 

powiedział: "Czyńcie to na moją pamiątkę!" (1 Kor 1 l, 24-25). 

1357 Wypełniamy to polecenie, celebrując pamiątkę Jego ofiary. Ofiarujemy w 

niej Ojcu to, co On sam nam dał: dary Jego stworzenia, chleb i wino, które mocą 

Ducha Świętego i słów Chrystusa stają się Jego Ciałem i Krwią. W ten sposób 

Chrystus uobecnia się rzeczywiście, chociaż w sposób tajemniczy. 

1358 Eucharystię powinniśmy więc pojmować: 

- jako dziękczynienie i uwielbienie Ojca; 

- jako pamiątkę ofiary Chrystusa i Jego Ciała; 

- jako obecność Chrystusa dzięki mocy Jego słowa i Jego Ducha. 

Dziękczynienie i uwielbienie Ojca 

1359 Eucharystia, sakrament naszego zbawienia dokonanego przez Chrystusa na 

krzyżu, jest także ofiarą uwielbienia i dziękczynienia za dzieło stworzenia. 

Kościół składa przez Chrystusa ofiarę uwielbienia i dziękczynienia za wszystko, 

co Bóg uczynił, a co jest dobre, piękne i sprawiedliwe w stworzeniu i w ludzkości. 

1360 Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia składaną Ojcu, uwielbieniem, przez 

które Kościół wyraża Bogu swoją wdzięczność za wszystkie Jego dobrodziejstwa, 

za wszystko, czego On dokonał przez stworzenie, odkupienie i uświęcenie. 

Dlatego Eucharystia oznacza przede wszystkim "dziękczynienie". 

1361 Ofiara uwielbienia jest możliwa jedynie przez Chrystusa, który jednoczy 

wiernych ze sobą oraz ze swoim uwielbieniem i wstawiennictwem. W ten sposób 

ofiara uwielbienia jest składana Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem. 

Pamiątka ofiary Chrystusa i Jego Ciała, Kościoła 

1362 Eucharystia jest pamiątką Paschy Chrystusa, aktualizacją i ofiarowaniem 

sakramentalnym Jego jedynej ofiary w liturgii Kościoła, który jest Jego Ciałem. 

1363 W biblijnym znaczeniu pamiątka nie jest tylko wspominaniem wydarzeń z 

przeszłości, lecz głoszeniem cudów, jakich Bóg dokonał dla ludzi.  

1364 W Nowym Testamencie pamiątka otrzymuje nowe znaczenie. Gdy Kościół 

celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje uobecniona. 

Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje zawsze aktualna: 

"Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara, w której <<ofiarowany został 

Chrystus>>, dokonuje się dzieło naszego odkupienia". 

1365 Eucharystia jest także ofiarą. Charakter ofiarny ukazuje się już w słowach 

jej ustanowienia: "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" i "Ten kielich 

to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana" (Łk 22, 19-20).  
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 Z niedzielnej Ewangelii – 34 Niedziela – Chrystusa Króla 

 "...Jeśli jesteś królem żydowskim wybaw sam siebie..." (Łk 23,37) 

 A ty tak chciałbyś być królem: korona, zaszczyty, władza... Żeby się tobie 

kłaniali, podziwiali, słuchali... Żeby klaskali, znosili dary i pytali co 

jeszcze... I żebyś wreszcie mógł robić po swojemu. Pokazać innym. 

Ukarać. Odmówić... 

 "...Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa..." 

 A ty tak chciałbyś być królem: zaszczyty, władza... Rządzić. Decydować. 

Rozsądzać... Stać cię na to. Jesteś mądry. Wszystko wiesz. Wszystko 

potrafisz. Wszystko rozumiesz... Odważny, waleczny, mocny... 

 "...Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa..." 

 A ty tak chciałbyś być królem: korona, zaszczyty, władza... Rządzić 

państwem. Rządzić miastem. Rządzić rodziną... I tylko pokusa jak ćma 

weszła do serca. Nikt nie widzi... Rządzić... I tylko ten jeden miły grzeszek, 

z którym żal się rozstać... Rządzić... I tylko czasem to uczucie złości, 

zazdrości, chciwości, z którymi nie chce ci się walczyć... Rządzić... 

 "...Jezu, wspomnij na mnie, Gdy przyjdziesz do swego królestwa..." 

 A ty tak chciałbyś być królem ... A swoje prywatne królestwo zapinasz 

szczelnie na ostatni guzik. Bo w swoim prywatnym królestwie okazujesz 

się czasem niesprawiedliwy, niemiłosierny, bezradny, poddańczy, 

fałszywy... Bo w swoim prywatnym królestwie za marną łapówkę 

otwierasz diabłu drzwi... Bo twój prywatny tron drży od strachu, 

kompleksów, wyrzutów sumienia, smutku, samotności, bólu...  

Spróbuj! Spróbuj być własnym królem. Swoim mężnym, sprawiedliwym, 

szlachetnym, dobrym, mądrym władcą. Panem samego siebie...  

Bo najtrudniej być królem samego siebie... 

 "...Jeśli jesteś królem żydowskim wybaw sam siebie..." 
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INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

21.11 

16.00 

 

1. Wypominkowa 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 22.11 16.00 Śp. Mieczysław Fedorowicz – od Elżbiety i Godzisława 

Czerwińskich 

Środa 23.11 16.00 Śp. Ola Wojtanowska – od Bogusławy i Krystyny 

Czwartek 

24.11 

16.00 1. Śp. Józef Bańczak – od Teresy Preisner z rodziną 

2. Śp. Józef Świerczek – od Jerzego Mamrowicza z 

rodziną 

Piątek 25.11 16.00 1. Wypominkowa;  

2. Śp. Stefan Łobaza – od sąsiadów 

Sobota 26.11 16.00 Za zmarłych Krewnych i Dobroczyńców 

Niedziela 

27.11 

8.30 

12.30 

Śp. Stanisław Mysiów – 1 rocznica śmierci 

Za Parafian 

ORELEC 

Środa 23.11 17.30 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Żywego Różańca z 

Róży pw. św. Jana Pawła II;  

2. Śp. Józefa Sopata – od córki Marii z zięciem 

Krzysztofem 

Piątek 25.11 17.30 1. Śp. Karolina i Jan Szulc; 2. Śp. Bronisław Nawrocki 

– od Doroty i Dariusza Nawrockich 

Niedziela 

27.11 

7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo w Rodzinie Doroty i 

Dariusza Nawrockich 

Śp. Daniela i Tadeusz Owoc 

SOLINA 

Wtorek 22.11 17.30 Śp. Józef Bańczak – od sąsiadki Zofii z rodziną 

Niedziela 

27.11 

9.45 Śp. Stefan Łobaza – od Cecylii z rodziną 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 

Wszechświata  20.11.2022 r. 

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

Ofiarowania NMP, we wtorek św. Cecylii, a w czwartek świętych 

męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy. 

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

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

4. Za tydzień I Niedziela Adwentu - rozpoczynamy nowy rok kościelny, 

który będziemy przeżywać pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. 

5. W tym roku wizyta duszpasterska rozpocznie się wcześniej, czyli od 

początku Adwentu tj. 28 listopada. Nasze spotkania z rodzinami będą 

miały charakter modlitewny. Zaczniemy od Orelca, potem Bóbrka i Solina. 

Początek wizyt każdego dnia o godz. 16.00 a w soboty o godz. 9.00.  

Dokładny porządek zostanie podany za tydzień. W czasie wizyty nie 

będziemy zbierać ofiar – jeżeli Rodzina będzie miała intencję złożenia 

ofiary, proszę to uczynić w kopercie na tacę w czasie niedzielnej Mszy św.    

6. W czasie Adwentu Msze św. będą odprawiane w dni powszednie w 

Bóbrce o godz. 7.15 a w Orelcu i Solinie (w wyznaczone dni) o godz. 

7.30. Wyjątkiem będzie I piątek i I sobota miesiąca. 

7. Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – święto 

patronalne Warszawskiej Prowincji 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. 

8. W listopadzie można uzyskać odpust cząstkowy za zmarłych nawiedzając 

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

za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca świętego. 

9.                                                      BÓBRKA          

    Za tydzień radni parafialni przyniosą do naszych domów opłatki 

wigilijne. Przypominamy, że ofiary składane za opłatki przeznaczone są na 

energię elektryczną, w tym także na ogrzewanie kościoła. Można  będzie 

również złożyć ofiarę za pracę Pana organisty. Sugerowana kwota od 

Rodziny (niezmieniona od kilku lat) to 50 zł na rok. 

    Aby budować królestwo Chrystusowe, nie trzeba się 
oglądać wokół, trzeba zaczynać od siebie, od swego serca. 

Bł. Stefan Wyszyński 
 

 


