
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

VI. Uczta Paschalna 

1382 Msza święta jest równocześnie i nierozdzielnie pamiątką ofiarną, w 

której przedłuża się ofiara Krzyża, i świętą ucztą Komunii w Ciele i Krwi 

Pana. Sprawowanie Ofiary eucharystycznej jest nastawione na 

wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. 

Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego 

Chrystusa, który ofiarował się za nas. 

1383 Ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa, obecnego w 

zgromadzeniu swoich wiernych, równocześnie jako ofiara złożona dla 

naszego pojednania i jako niebieski pokarm, który nam się udziela. 

"Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy": Komunia święta 

1384 Pan kieruje do nas usilne zaproszenie, abyśmy przyjmowali Go w 

sakramencie Eucharystii: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli 

nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili 

Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6, 53). 

1385 Aby odpowiedzieć na to zaproszenie, musimy przygotować się do 

tej wielkiej i świętej chwili. Św. Paweł wzywa nas do rachunku sumienia: 

"Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała 

i Krwi Pańskiej" (1 Kor 11, 27-28). Jeśli ktoś ma świadomość grzechu 

ciężkiego, przed przyjęciem Komunii powinien przystąpić do sakramentu 

pojednania. 

1387 Aby przygotować się odpowiednio na przyjęcie sakramentu Eucharystii, wierni 

zachowają ustanowiony przez Kościół post, postawa zewnętrzna (gesty, ubranie) 

powinna być wyrazem szacunku, powagi i radości tej chwili, w której Chrystus staje się 

naszym gościem. 
1388 Jest rzeczą właściwą, by wierni, jeśli tylko są odpowiednio 

usposobieni, przyjmowali Komunię za każdym razem przyjmowali 

Komunię, gdy uczestniczą we Mszy świętej.  

1389 Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia "w niedziele i 

święta …w  liturgii" i do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz w 

roku, w Okresie Wielkanocnym, po przygotowaniu się przez sakrament 

pojednania. Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie 

Najświętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne a nawet codziennie. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – Boże Narodzenie  

Uczeń Jezusa winien znać drogę życia człowieka od chwili poczęcia, aż 

do śmierci. Syn Boga tę drogę osobiście przeszedł. Możemy nią iść krok 

po kroku razem z Nim. 

Jako dziecko spoczął w ramionach matki, a także ojca, który Go adopto-

wał. Tym samym pokazał, jak mają wyglądać relacje rodziców i dzieci. 

Jezus uświęcił cały świat dziecka i na własnym przykładzie ukazał, jak 

najbliższe otoczenie może się do niego odnosić. 

Właściciele gospody nie mieli ochoty przyjąć ubogiego małżeństwa, które 

spodziewało się narodzin dziecka. Zamiast otworzyć drzwi domu, 

wskazali dla niego miejsce w stajni. 

Pasterze przybyli, spiesząc z taką pomocą, na jaką ich było stać. To oni 

otrzymali wiadomość o pokoju, jakim niebo obdarza ludzi dobrej woli. 

Mędrcy przybyli, by uświadomić lokalnym władzom, kto się im narodził i 

jak bardzo winni się z tego radować. 

Herod ratował swoją władzę ostrzem miecza, a uderzając w dzieci, sądził, 

że ratuje siebie. 

Syn Boga, rodząc się w Betlejem, potraktował odniesienie do dziecka 

jako wykładnik wielkości człowieka. Dziś radość rozsadza serca 

wszystkich, którzy kochają dziecko i nigdy nie wyrządzili mu krzywdy. 

Skrzywdzić dziecko to skrzywdzić samego Syna Bożego. Dorosły Jezus 

powie: „Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 

Izajasz pisze: „Dziecię nam się narodziło” (Iz 9,5), a także odsłania Jego 

wielkość, podając imiona: „Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec 

Wieków, Książę Pokoju” (Iz 9,5). Oczami wiary trzeba nam odkryć w tym 

dziecku naszego Brata i Zbawiciela. 

Boże Narodzenie to jest wielki Dzień Dziecka! Miliony razy większy niż 

pierwszego czerwca, bo w tym Jezusie, dziecku narodzonym z Betlejem, 

wszystkie dzieci na ziemi odnajdują swoją godność.  ks. Edward Staniek 

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


                           INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

26.12 

8.30 

 

12.30 

Śp. Józef, Justyna, Michał Kusz, Jowita i Andrzej 

Warchol 

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie 

i pomyślność dla dzieci i wnuków – od Mamy i Babci 

Wtorek 27.12 16.00 1. Śp. Ola Wojtanowska – od Bernadety i Franciszka 

Wojtanowskich; 2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Środa 28.12 16.00 Śp.  Józef Bańczak – od Rodziny Różyckich 

Czwartek 

29.12 

16.00 Śp. Józefa Sopata – od syna Jana z rodziną 

Piątek 30.12 16.00 Śp.  Bronisław Nawrocki – od Rodziny Orłowskich 

Sobota 31.12 16.00 Za Parafian 

Niedziela 

1.01 

8.30 

12.30 

Śp. Mieczysław i Bronisław 

O Boże błogosławieństwo dla Rodziny 

ORELEC 

Poniedziałek 

26.12 

11.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Szczepana 

i jego rodziny 

Środa 28.12 17.30 Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Zuzanny i Tadeusza Mamrowiczów 

Piątek 30.12 17.30 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Rodziny 

Fedorowiczów i Kuźniarów 

Sobota 31.12 17.30 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Anieli 

Podgórskiej 

Niedziela 

1.01 

11.00 Śp.  Mieczysław Świerczek 

SOLINA 

Poniedziałek 

26.12 

9.45 Śp.  Maria, Mieczysław i Grzegorz Brendzowscy 

Niedziela 1.01 9.45 Śp. Jadwiga i Antoni 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Boże  Narodzenie 25.12.2022 r. 

1. W Liturgii świętujemy: w  poniedziałek św. Szczepana, we wtorek Jana 

Apostoła, w środę św. Młodzianków, w piątek Święto Świętej Rodziny. 

2. W poniedziałek, w święto św. Szczepana, Msze św. będą odprawiane 

według porządku niedzielnego – nie ma Mszy św. o 7.00 w Orelcu. 

Poświęcenie owsa na każdej Mszy św. Taca z tego dnia jest ofiarą na 

Uniwersytet Papieski, WSD Przemyśl i Dom Księży Emerytów. 

3. W sobotę zakończenie roku Pańskiego 2022. Msze św. o godz. 16.00 

w Bóbrce i o 17.30 w Orelcu. Po każdej  Mszy św. nabożeństwo 

dziękczynno-błagalne na zakończenie roku. Za udział w nabożeństwie 

można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

4. W następną niedzielę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Nowy 

Rok. Msze św. według porządku niedzielnego – nie ma Mszy św. o 7.00 

w Orelcu. Za odśpiewanie  hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” 

zyskuje się odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

5. W piątek nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w Bóbrce o 

godz. 20.00. 

6. Od tego tygodnia Msze św. będą odprawiane w dni powszednie w 

Bóbrce o godz. 16.00 a w Orelcu o godz. 17.30. 

7. Niedzielna taca z 1-go stycznia będzie składką na cele inwestycyjne. 

8. Dziękuję Rodzinom z Orelca i Soliny oraz kandydatom do 

bierzmowania z klasy 8 za wystrój świąteczny świątyń naszej parafii. 
 

 To taka sprawa, że im dłużej człowiek nad nią rozmyśla, tym wydaje się 

mniej zdatna do ogarnięcia. Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się swoim 

stworzeniem. I pozostanie nim na zawsze. Nie aniołem, nie kosmitą: 

człowiekiem. Dla nas, byśmy przez Niego i w Nim mogli stać się dziećmi 

Bożymi. Dziećmi, nie sługami. A więc niebo, choć Ojca, staje się też 

poniekąd nasze....    

 

 


