
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
1366 Eucharystia jest ofiarą, ponieważ czyni obecną ofiarę krzyża, jest jej 

pamiątką i udziela jej owoców: Chrystus nasz Bóg i Pan, tylko raz 

ofiarował siebie Bogu Ojcu, umierając na ołtarzu krzyża, dla wypełnienia 

wiecznego odkupienia ludzi. Ponieważ jednak kapłaństwo nie miało 

skończyć się wraz z Jego śmiercią, w czasie Ostatniej Wieczerzy, zechciał 

pozostawić Kościołowi, ofiarę widzialną. Jej zbawcza moc będzie 

udzielała odpuszczenia grzechów, które codziennie popełniamy. 

1367 Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedyną ofiarą. "Jedna i ta 

sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący - obecnie przez posługę 

kapłanów - który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób 

ofiarowania jest inny. A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we 

Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam 

Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób 

krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna". 

1368 Eucharystia jest również ofiarą Kościoła. Kościół, który jest Ciałem 

Chrystusa, uczestniczy w ofierze swojej Głowy. Razem z Chrystusem 

ofiaruje się cały i łączy się z Jego wstawiennictwem u Ojca za wszystkich 

ludzi. Życie wiernych, składane przez nich uwielbienie, ich cierpienia, 

modlitwy i praca łączą się z życiem, uwielbieniem, cierpieniami, 

modlitwami i pracą Chrystusa i z Jego ostatecznym ofiarowaniem się oraz 

nabierają w ten sposób nowej wartości. Ofiara Chrystusa daje wszystkim 

pokoleniom chrześcijan możliwość zjednoczenia się z Jego ofiarą. 

Podobnie jak Chrystus, który wyciągnął ramiona na krzyżu, Kościół 

ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi przez Niego, z Nim i w Nim. 

1369 Cały Kościół jest zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem 

Chrystusa. Papież jest zjednoczony z każdą celebracją Eucharystii i 

wymieniany w niej jako znak i sługa jedności Kościoła powszechnego. 

Biskup miejsca jest zawsze odpowiedzialny za Eucharystię, nawet 

wówczas, gdy przewodniczy jej kapłan. W czasie jej sprawowania 

wymienia się jego imię, by zaznaczyć, że to on jest głową Kościoła 

partykularnego. W ten sposób wspólnota wstawia się za wszystkich 

szafarzy, którzy dla niej i z nią składają Ofiarę eucharystyczną. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – II Niedziela Adwentu 

Jednym z najczęściej spotykanych błędów w podejściu do bliskich 

jest nastawienie na to, by oni byli coraz lepsi, by się zmieniali według 

naszych wyobrażeń. Rodzice chcą mieć takie dzieci, jakie sobie 

wymarzyli. Żona koniecznie chce mieć męża według swoich snów, a mąż 

czeka na żonę przez siebie wyśnioną. Ona powinna być taka, taka, taka... 

On taki, taki, taki… 

Tymczasem realizowanie własnych wyobrażeń o bliskich jest 

drogą ku nieszczęściu. Izajasz odsłania to w pięknym obrazie. Szczęśliwa 

rodzina to ta, w której wilk nie zmienia się w owcę, ale potrafi mieszkać z 

barankiem, cielę zostaje cielęciem, a lew lwem i cieszą się, że bawi się z 

nimi mały chłopiec. To wspaniała wizja tego, czego pragnie Bóg. Wizja 

szczęścia, które polega na miłowaniu ludzi takich, jakimi są. Miłość 

prawdziwa nie stawia warunków. Tak kocha nas Bóg. Miłość cieszy się, 

gdy i ten, kogo kocha, sam umie kochać, bo to decyduje o jego szczęściu. 

Paweł pisze do Rzymian: „Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 

przygarnął was ku chwale Boga” (Rz 15,7). Rodzinna miłość jest 

przygarnięciem, a nie odepchnięciem. 

Jan Chrzciciel odsłania główną przeszkodę, o którą rozbija się 

miłość. Jest nią zakłamanie. Ten, kto udaje, nie kocha. Miłość jest 

zbudowana na umiłowaniu prawdy. Ten, kto żyje w prawdzie, kocha. Ale 

prawda zawsze zaczyna reformę świata od siebie, a nie od poprawiania 

innych. Nasza miłość w rodzinie zależy od tego, czy umiemy kochać 

prawdę i kochać bliskich.                                    ks. Edward Staniek 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

5.12 

7.15 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Józefa Sopata – od Rodziny Owoców 

Wtorek 6.12 7.15 Za Parafian 

Środa 7.12 7.15 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Jana i Stanisławy 

Jakiel z rodziną 

Czwartek 

8.12 

7.15 Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

siostry Zofii 

Piątek 9.12 7.30 Śp. Józef Bańczak – od Lucyny i Zygmunta 

Kuncewicz 

Sobota 10.12 7.15 1. Śp. Ola Wojtanowska – od sąsiadów z Rodziny 

Mamrowicz; 2. Śp. Ola Wojtanowska – od 

Weroniki i Wacława Dobrowolskich 

Niedziela 

11.12 

8.30 

 

12.30 

Śp. Józef Świerczek – od Krystyny i 

Zdzisława Dobrowolskich 

O Boże błogosławieństwo dla Klaudii z 

okazji 8 urodzin 
ORELEC 

Środa 7.12 7.30 Śp. Teresa Kulikowska – rocznica śmierci 
Czwartek 8.12 7.30 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Rady Parafialnej 

Piątek 9.12 7.30 Śp. Bronisław, Józef, Rozalia i Władysław 

Nawroccy  

Niedziela 

11.12 

7.00 

11.00 
Śp. Jan, Michał Owoc, Katarzyna Orłowska 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Łucji z 

okazji imienin 
SOLINA 

Wtorek 6.12 7.30 Śp. Stefan Łobaza – od Rodziny Rogus 
Niedziela 

11.12 
9.45 Za Parafian 

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela Adwentu 4.12.2022 r.  

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: w środę wspomnienie św. Ambrożego, 

a w czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Msze św. będą 

odprawiane: w Bóbrce o godz. 7.15 a w Orelcu o godz. 7.30. 

2. Dziś Dzień Modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie. 

3. Dorosłych, młodzież i dzieci zapraszamy na Roraty. 

4. W zakrystii są do nabycia świece wigilijne. Ofiara za świece jest ofiarą na 

Caritas.    

5. Msze św. są odprawiane w dni powszednie w Bóbrce o godz. 7.15 a 

w Orelcu i Solinie (w wyznaczone dni) o godz. 7.30. 

6. Trwa wizyta duszpasterska. W czasie spotkań odmawiamy w intencji 

Rodzin Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia 

Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

BÓBRKA 

5.12 od godz. 16.00: 1 ksiądz od P. Łucji Wegrzyn do P. Czyrkiewiczów 

26a; 

2 ksiądz od P. Zamojskich 162 do P. Krzyczkowskich 108. 

6.12 od godz. 16.00: 1 ksiądz od P. Warchoł 152 do do P. Hołubowskich i 

od P. Zulewskich 37 do P. Pańko 34; 

2 ksiądz od P. Hołubowskiej 86 do P. Kusz 73. 

7.12 od godz. 16.00: 1 ksiądz od P.  Łukaczów 40 do P. Małeckich 48, od 

P. Chuchla 71 do P. Kaliniewiczów 81a i od P. Kusz 82 do P. Dereń 84; 

2 ksiądz  P. Smolińska 51, i od P. Orłowskiego 54 do P. Drozdowskich 68. 

SOLINA 

8.12 od godz. 16.00: Osiedle Eksploatacyjne - 1 ksiądz od dołu a 2 

ksiądz od góry. 

9.12 od godz. 16.00: Zabrodzie i Solina Góra 

1 ksiądz od P. Dzwończyk do P. Karwowskiej 

2 ksiądz od P. Wilusz do P. Plichta i Solina Góra od P. Nieznańskich. 

10.12 od godz. 9.00: Solina Jawor - 1 ksiądz od góry a 2 ksiądz od dołu. 

7.                                                 BÓBRKA          

 Dziękuję za ofiary złożone za opłatki oraz za pracę Pana organisty. 

ORELEC 

      Dzisiaj radni parafialni przyniosą do Rodzin opłatki wigilijne. Ofiary 

składane za opłatki przeznaczone są na energię elektryczną. 

      O przygotowanie kościoła na Boże Narodzenie proszę Rodziny 

Państwa: Józefa Dobrowolskiego, Leszka Szewczyka, Eugeniusza 

Podgórskiego, Rafała Kołtuna i Marka Kołtuna. 

SOLINA 

        Dzisiaj radni parafialni przyniosą do Rodzin opłatki wigilijne. Ofiary 

składane za opłatki przeznaczone są na energię elektryczną. Można będzie 

również złożyć ofiarę za pracę Pana organisty. 
  

 Jestem jako jeden z tych dziesięciu trędowatych, którzy zabiegli 

Ci drogę. Chcę, żebyś mnie oczyścił, żeby raz jeszcze dokonał się Adwent 

w moim sercu, żeby się dokonał do końca.                  bp Jan Pietraszko 


