
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

1370 Kościół składa Ofiarę eucharystyczną w łączności z Najświętszą 

Dziewicą Maryją, którą wspomina wraz ze wszystkimi świętymi. W 

Eucharystii Kościół znajduje się wraz z Maryją jakby u stóp krzyża, 

zjednoczony z ofiarą i wstawiennictwem Chrystusa. 

1371 Ofiara eucharystyczna jest także składana za wiernych zmarłych w 

Chrystusie, "którzy jeszcze nie zostali całkowicie oczyszczeni", by mogli 

wejść, do światłości i pokoju Chrystusa. 

Modlimy się następnie (w anaforze) za świętych ojców i biskupów, którzy 

już zasnęli, i ogólnie za wszystkich, którzy odeszli przed nami. 

Przedstawiając Bogu nasze błagania za tych, którzy już zasnęli, nawet 

jeśli byli grzesznikami... przedstawiamy Chrystusa ofiarowanego za nasze 

grzechy; dzięki Niemu Bóg okazuje się łaskawy dla nich i dla nas. 

Obecność Chrystusa mocą Jego słowa i Ducha Świętego 

1373 "Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć i zmartwychwstał, 

siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami" (Rz 8, 34), jest obecny 

na wiele sposobów w swoim Kościele: w swoim słowie, w modlitwie 

Kościoła, tam "gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje", w ubogich, 

chorych, więźniach, w sakramentach, w ofierze Mszy świętej i w osobie 

szafarza, ale "zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi". 

1374 W Najświętszym Sakramencie Eucharystii "są zawarte prawdziwie, 

rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus".  

1375 Przez przemianę chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa staje się 

On obecny w tym sakramencie. Ojcowie Kościoła zdecydowanie 

potwierdzali wiarę Kościoła w skuteczność słowa Chrystusa i działania 

Ducha Świętego dla dokonania tej przemiany. Św. Jan Chryzostom 

wyjaśnia: To nie człowiek sprawia, że dary stają się Ciałem i Krwią 

Chrystusa, ale sam Chrystus, który został za nas ukrzyżowany. Kapłan 

reprezentujący Chrystusa wypowiada te słowa, ale ich skuteczność i łaska 

pochodzą od Boga. To jest Ciało moje, mówi kapłan. Słowa przemieniają 

dary złożone w ofierze. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – III Niedziela Adwentu 

Rodzina miejscem regeneracji sił 

        Izajasz wzywa do wypełnienia serc odwagą, mocą, nadzieją. Bóg jest 

z narodem wybranym, dlatego nie ma w nim miejsca na małoduszność. 

Podobnie jest w rodzinie katolika, w której realizuje się owa obietnica. 

Jezus jest w niej obecny, a dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. 

Rodzina jest miejscem regeneracji sił, które połyka zmaganie się ze 

światem i wykonywanie zadań w świecie. Każdy winien wracać do domu 

z radością, że odpocznie, że nabierze sił, że jutro znów będzie miał 

odwagę zmagać się z zadaniami, a także ze złem, które czyha na jego 

ścieżkach. W rodzinie jest miejsce na opatrzenie ran otrzymanych za 

progiem domu. 

        Paweł przestrzega: „Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, 

byście nie popadli pod sąd” (Jk 5,9). Jeśli nie można uskarżać się na 

innych chrześcijan, to co dopiero na domowników. Trzeba stworzyć dla 

nich azyl, do którego chętnie spieszą. To wymaga cierpliwej miłości. 

Jezus w rodzinie pragnie regenerować siły, napełniać odwagą. To jest 

istotny wymiar Jego wizji rodzinnego domu. 

        Jezus przypomina Jana Chrzciciela, którego wychowywali starzy 

rodzice. Potrafili przekazać mu model rodzinnego domu. On jako prorok 

wzywał wszystkich, którzy do niego przybywali, by umieli i chcieli 

budować dom rozumiany jako oaza zdrowia ciała i ducha. Z Jezusem, 

który jest z nami tu przy ołtarzu i w rodzinie, potrafimy taki dom 

zbudować. 

                                                                      ks. Edward Staniek 

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


INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

12.12 

7.15 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

2. Śp. Józefa Sopata – od córki Zofii z mężem 

Wtorek 13.12 7.15 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od koleżanek Bożeny z 

KGW w Zwierzyniu 

Środa 14.12 7.15 Śp. Ola Wojtanowska – od Członkiń Żywego Różańca 

pw. św. Jana Pawła II 

Czwartek 

15.12 

7.15 1. Śp. Bronisław Nawrocki – od Krystyny i Leona; 

2. Śp. Bronisław Nawrocki – od Rodzin Mazgaj i 

Podgórskich 

Piątek 16.12 7.15 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Wójta i 

Przewodniczącego Rady Gminy w Olszanicy 

Sobota 17.12 18.00 Śp. Anna i Stanisław Orłowscy  

Niedziela 

18.12 

8.30 

 

12.30 

Śp. Ola Wojtanowska – od Rodziny 

Haliszewskich 

O Boże błogosławieństwo dla Natalii z okazji 

18 urodzin 

ORELEC 

Środa 14.12 17.30 Śp. Bronisław Nawrocki 

Piątek 16.12 17.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą 

opiekę dla siostry Barbary 

Sobota 17.12 16.45 Śp. Józef Świerczek – od Stanisławy Jakiel z rodziną 

Niedziela 

18.12 

7.00 

 

11.00 

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiktorii, 

Arkadiusza i ich Rodziców 

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

Rodziny Orłowskich 

SOLINA 

Wtorek 13.12 17.30 Śp. Józef Bańczak – od Lilii i Zdzisława Rużyckich 

Sobota 17.12 9.20 Za Parafian 
Niedziela 

18.12 
9.45 Śp. Zofia i Edward Barć, Anna i Józef Ulanowscy 

Humor 

Jasio przychodzi ze szkoły. 

- Mamo, wiesz co? Wczoraj Kazik przyszedł brudny do szkoły i pani go 

wysłała do domu! 

- i co, pomogło? 

- Tak! Dzisiaj wszyscy przyszli brudni do klasy! 

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela Adwentu 11.12.2022 r.  

1. W tym tygodniu w Liturgii przypadają: we wtorek wspomnienie św. 

Łucji a w środę wspomnienie św. Jana od Krzyża. 

2. W piątek 16-grudnia odwiedzimy chorych od godziny 9-tej – proszę 

ewentualnie zgłosić osoby, których nie odwiedzamy w I piątek miesiąca. 

Tego dnia po Mszy św. o godz. 7.15 rozpoczniemy Nowennę do 

Dzieciątka Jezus. 

3. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce od godz. 20.00 

do godz. 21.00. 

4. W sobotę 17-go grudnia w naszej parafii będzie dzień spowiedzi 

adwentowej. 

Porządek spowiedzi i godzina Mszy św.: 

● Solina – spowiedź od godz. 9.00 do godz. 9.30; Msza św. o godz. 9.20. 

● Orelec – spowiedź od godz. 16.15 do godz. 17.00; Msza św. o godz. 

16.45. 

● Bóbrka – spowiedź od godz. 17.30 do godz. 18.15; Msza św. o godz. 

18.00. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. 

6. W dniach 16-18 grudnia Parafię w Polanie nawiedzą Relikwie św. 

Szarbela – jednocześnie będą głoszone rekolekcje adwentowe przez Ojca 

Fabio, kustosza Maronickiej Wspólnoty Misyjnej – szczegóły w gablocie. 

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

na Caritas.    

8. Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane w dni powszednie w 

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

17.30. 

9. Jutro kończymy wizytę duszpasterską. W czasie spotkań odmawiamy w 

intencji Rodzin Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt 

poświęcenia Rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 

12.12 od godz. 16.00: Solina Górne Osiedle - 1 ksiądz od góry a 2 

ksiądz od dołu. 

 

    Każda prawdziwa radość zwraca się ostatecznie do 
Ojca. 

                                                            św. Jan Paweł II 


