
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

1376 Sobór Trydencki naucza: "Ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, 

powiedział, że to; co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego 

ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które 

święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina 

dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję Ciała 

Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego Krwi. 

Święty Kościół katolicki nazwał tę przemianę przeistoczeniem". 

1377 Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili 

konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus 

jest obecny w każdej z tych postaci i cały w każdej ich cząstce. 

1378 Kult Eucharystii. W liturgii Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w 

rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między 

innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana. "Ten 

kult uwielbienia, należny sakramentowi Eucharystii, okazuje Kościół 

katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej, ale i poza nią, przez 

staranne przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie ich do 

publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach". 

1380 Istnieje głęboki sens w tym, że Chrystus chciał pozostać obecny w 

swoim Kościele w Eucharystii. Skoro w widzialnej postaci miał On 

opuścić swoich, to chciał dać nam swoją obecność sakramentalną; skoro 

miał ofiarować się na krzyżu dla naszego zbawienia, to chciał, byśmy 

mieli pamiątkę Jego miłości, którą umiłował nas aż "do końca" (J 13,1), 

aż po dar ze swego życia. Jezus obecny w Eucharystii, pozostaje On w ten 

sposób pośród nas jako Ten, który nas umiłował i wydał za nas samego 

siebie. „Kościół i świat bardzo potrzebują kultu eucharystycznego. Jezus 

czeka na nas w tym sakramencie miłości. Nie odmawiajmy Mu naszego 

czasu, aby pójść, spotkać Go w adoracji, w kontemplacji pełnej wiary, 

otwartej na wynagradzanie za ciężkie winy i występki świata. Niech nigdy 

nie ustanie nasza adoracja!.” (Św. Jan Paweł II). 

1381 "Obecność prawdziwego Ciała Chrystusowego i prawdziwej Krwi w 

tym sakramencie - jak mówi św. Tomasz - <<można pojąć jedynie przez 

wiarę, która opiera się na autorytecie Bożym>>”. (św. Tomasz z Akwinu) 
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 Z niedzielnej Ewangelii – IV Niedziela Adwentu 

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to 

znaczy: Bóg z nami" (Mt 1,23)  

Właściwie każde zdanie dzisiejszej Ewangelii wskazuje, że stało się coś 

niecodziennego, coś, co jest spoza granic naszego świata. Każde zdanie jest 

Tajemnicą. Każde wykracza poza nasze doświadczenie, nasz rozum. 

A jednak najtrudniejsze do zrozumienia jest zupełnie coś innego. Najtrudniej 

uwierzyć w to, że Bóg jest z nami. Emmanuel. Jest w każdym z nas. Wchodzi w 

naszą codzienność. A przyjęty naprawdę, totalnie naszą codzienność zmienia. 

To dlatego najłatwiej jest uwierzyć dzieciom. Wszelkie cuda dla dziecka są 

normalne. Łatwo też uważać się za wierzącego, dopóki Bóg z wszystkimi 

tajemnicami jest wysoko w nieba. W czym ma mi niby przeszkadzać to, co 

dzieje się gdzieś wysoko? Mam tu na ziemi swoje życie, w którym robię co chcę.  

Ale kiedy przed Jezusem uklękniemy, musi pojawić się to zdumienie: że Bóg nie 

zamknął się w niebie. Przeszedł do nas, na ziemię. Zgodził się na życie, na które 

my tak często narzekamy, którego czasem już nie chcemy. A na dodatek 

wiedział jak się to skończy. Będzie odrzucony i zabity. My przynajmniej na 

początku mamy nadzieję, że świat będzie należał do nas. Że nam się uda. On 

natomiast wiedział o Krzyżu.  

Kiedy więc klękamy u żłóbka, trzeba zadać pytanie: po coś tu przyszedł Jezu? 

Im bardziej szczere będzie to pytanie, tym silniej usłyszymy odpowiedź. Samo 

wyśpiewane pytanie „Cy nie lepiej by Tobie by Tobie siedzieć było w niebie..” 

może nie zmienić nic. On po coś przyszedł do mnie. Po co niebo chciało przyjść 

do mnie? I co zrobić, żeby we mnie pozostało? I ja Bogu muszę na to pytanie 

odpowiedzieć. „Wiem, po coś przyszedł, Boże i wiem co mam zrobić”.  

Trzeba pozwolić Mu urodzić się we mnie. To prawda, że czasem będzie z Nim 

trudno żyć. Bóg nie zmienia naszego życia w sposób cudowny. On pokazuje 

sens życia. Trzeba się potem samemu natrudzić. Czasem trudno żyć z Bogiem. 

Ale życie pokazuje, że bez Niego jest o wiele trudniej.  

Najtrudniej uwierzyć, że Bóg przychodzi do mnie naprawdę. Bo wiara nabiera 

innego wymiaru. Przestaje chodzić o cukierki na choince. Wszystko staje się 

całkiem na serio. Także i do nas przychodzi Anioł, by powiedzieć: „nie bój się”.  

                                                                                         Bogumiła Szewczyk 

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


                           INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

19.12 

7.15 

 

1. O zdrowie dla Artura i Eweliny; 2. Śp. Józef 

Bańczak – od Zofii i Ryszarda Drozdowskich 

Wtorek 20.12 7.15 Śp. Józefa Sopata – od Róży pw. św. Jana Pawła II 

Środa 21.12 7.15 Śp. Ola Wojtanowska – od Zbigniewa Piergiesa 

Czwartek 

22.12 

7.15 1. Śp. Ola Wojtanowska – od sąsiadów 

Węgrzynów; 2. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od 

Andrzeja i Danuty Roztockich 

Piątek 23.12 7.15 Śp. Ola Wojtanowska – od siostrzeńca Stanisława z 

rodziną 

Sobota 24.12 7.15 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Elżbiety i Jerzego Dobrowolskich; 2. Śp. Józef 

Świerczek – od Aliny Płychta z rodziną 

Niedziela 

25.12 

24.00 

8.30 

 

12.30 

Za śp. Dziadków Ciąpałów i Kalandyków 

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Janiny w dniu urodzin 

Śp. Alina Wasylów 

ORELEC 

Środa 21.12 7.30 Śp. Bronisław Nawrocki – od Róży pw. św. Faustyny 

Piątek 23.12 7.30 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Grażyny i 

Bolesława Owoc 

Sobota 24.12 22.30 Śp. Antoni Iwanicki 

Niedziela 

25.12 

11.00 Śp. Teresa i Michał Przystasz 

SOLINA 

Wtorek 20.12 7.30 Śp. Józef Bańczak – od Zdzisława z rodziną  

Sobota 24.12 21.00 Za Parafian 

Niedziela 

25.12 

9.45 O Boże błogosławieństwo dla Stefanii Ulanowskiej 

z okazji urodzin 

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela Adwentu 18.12.2022 r. 

1. Jutro spowiedź w Uhercach od godz. 10.00 do 11.30 i od 15.30 do 17.00. 

2. W piątek adoracja Najświętszego Sakramentu w Bóbrce o godz. 20.00. 

3. W piątek rocznica święceń biskupich ks. abpa Adama Szala, a w sobotę 

dzień jego imienin. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji. 

4. W sobotę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Msza św. w Bóbrce o godz. 

7.15. Rozpoczynając Wieczerzę wigilijną przeczytajmy fragment 

Ewangelii św. Łukasza rozdział 2 wiersze od 1 do 20. 

5. Msza św. zwana „Pasterką” rozpocznie Uroczystość Bożego 

Narodzenia. Taca z „Pasterki” jest przeznaczona na Fundusz Obrony 

Życia. Pozostałe Msze św. w Boże Narodzenie o godz. 8.30 i 12.30 w 

Bóbrce, o 9.45 w Solinie i o 11.00 w Orelcu. 

6. W zakrystii można jeszcze nabyć świece i opłatki wigilijne. 

7. W ostatnie dni Adwentu zachęcamy do uczestniczenia w Roratach – 

dzieci, młodzież i dorosłych. Korzystajmy z daru sakramentów świętych. 

8. Msze św. w tym tygodniu będą odprawiane w Bóbrce o godz. 7.15 a 

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

9. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Dziękujemy Rodzinom, które nas 

przyjęły do swoich domów za spotkania i wspólną modlitwę. 
 

 Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj 
tak, jakby wszystko zależało od Boga.              św. Augustyn 

  

 


