
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

 

Owoce Komunii świętej 

1391 Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. 

Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie 

zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: "Kto spożywa 

moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Uczta 

eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: "Jak Mnie posłał żyjący 

Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył 

przeze Mnie" (J 6, 57). 

1392 Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu 

duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. 

Przyjmowanie w Komunii Ciała Chrystusa Zmartwychwstałego, 

podtrzymuje, pogłębia i odnawia życie łaski otrzymane na chrzcie. Wzrost 

życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, 
Chleba naszej pielgrzymki, aż do śmierci.  

1393 Komunia chroni nas przed grzechem. Ciało Chrystusa, które 

przyjmujemy w Komunii, jest "za nas wydane"; Krew, którą pijemy, jest 

"wylana za wielu na odpuszczenie grzechów". Dlatego Eucharystia nie 

może jednoczyć nas z Chrystusem, nie oczyszczając nas równocześnie z 

popełnionych grzechów i nie zachowując nas od grzechów w przyszłości: 
Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pana głosicie (1 Kor  
1394 Jak pokarm cielesny służy do przywracania utraconych sił, tak 

Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym, a 

ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie.  

1395 Eucharystia przez miłość, którą w nas rozpala, zachowuje nas od 

przyszłych grzechów śmiertelnych. Im bardziej uczestniczymy w życiu 

Chrystusa i pogłębiamy przyjaźń z Nim, tym trudniej jest nam zerwać 

więź z Nim przez grzech śmiertelny. Celem Eucharystii nie jest jednak 

odpuszczenie grzechów śmiertelnych. Jest ono właściwe dla sakramentu 

pokuty. Eucharystia jest natomiast sakramentem tych, którzy pozostają w 

pełnej komunii z Kościołem. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – Świętej Bożej Rodzicielki  

Jesteśmy koroną Bożego stworzenia ponieważ posiadamy rozum, wolną wolę i 

nieśmiertelną duszę. 

Rozum sprawia, że możemy brać odpowiedzialność za wszystkie inne 

stworzenia widzialne. Potrafimy bowiem je sobie podporządkować, choć idzie 

nam to opornie. Wystarczy pomyśleć, że medycyna w wielu wypadkach wciąż 

bezskutecznie walczy z wirusami i bakteriami. Mimo że są to maleńkie, 

bezrozumne stworzenia, wciąż utrudniają nam życie. 

Na progu nowego roku warto sobie uświadomić, że wielkość człowieka łączy się 

z jego małością i słabością. Wiele ludzi w rozpoczynającym się roku zostanie 

pokonanych przez śmierć posługującą się często bakteriami czy wirusami... 

Człowiek jest postawiony nad widzialnym stworzeniem, ale doświadcza swej 

słabości. Jest panem, któremu Bóg poddał stworzenie, ale mimo tysięcy lat ani 

nie potrafił go sobie podporządkować, ani zapanować nad swymi wrogami... 

Nasza wielkość nie polega jednak na tym wywyższeniu, które dla wielu jest 

źródłem pychy. Polega ona na tym, że wielu ludzi Bóg adoptował, uczynił 

własnymi dzieci i zaprosił do swego domu w wieczności. Mówi nam o tym 

objawienie dostępne dla tych, którzy uwierzyli. 

To godność dziecka Bożego wynosi nas ponad wszystko. Jeśli nawet chorujemy 

czy umieramy, jeśli nie jesteśmy w stanie panować nad stworzeniem tak, jak 

byśmy chcieli, to z racji łaski otrzymanej od Boga możemy dumnie podnieść 

głowę, wiedząc, że panowaniem nad stworzeniem zajmuje się Ojciec Niebieski. 

My tego nie musimy robić. Natomiast mamy kochać Boga, który objawił nam 

swą ojcowską twarz, i ufać Mu bezwzględnie. 

To, że On prowadzi nas przez niebezpieczne ścieżki, którymi są wszystkie drogi 

ziemskiego życia, sprawia, że przestają one być groźne. Źródłem radości jest to, 

że nie jesteśmy sami, że jest z nami Bóg, który traktuje nas jak swe dzieci. 

Swojej godności szukajmy nie w panowaniu, ale w kochaniu Boga, ludzi i 

stworzonego świata. Jeśli Bóg nas kocha, to wszystko inne jest już mało ważne. 

Radość życia jest krótka, radość życia dziecka Bożego jest wieczna. 

W pierwszy dzień nowego roku życzmy sobie byśmy najbliższe dwanaście 

miesięcy przeżyli z głęboką świadomością naszej godności dziecka Bożego. 

                                                                                       ks. Edward Staniek 

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


                           INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

2.01 

16.00 1. Śp. Józef Bańczak – od Żony Wandy 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 3.01 16.00 Śp. Zmarli z Rodzin Drozdowskich, Ryłów, 

Katarzyna i Antoni Kusz 

Środa 4.01 16.00 Śp.  Józef Bańczak – od córki Aliny z mężem 

Czwartek 

5.01 

16.00 1. Śp. Bronisław Nawrocki – od Zofii 

Dobrowolskiej; 2. Za Parafian 

Piątek 6.01 8.30 

12.30 

Śp.  Krystyna, Ludwik i Zbigniew Leśniak 

Śp. Andrzej Dębicki – z okazji urodzin 

Sobota 7.12 16.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Rodziny 

Barańskich; 2. Dziękczynna za rok 2022, z prośbą o 

Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej 

dla Róży pw. Królowej Apostołów 

Niedziela 

8.01 

8.30 

12.30 

Śp. Ola Wojtanowska – od Siostry 

Za Parafian 

ORELEC 

Środa 4.01 17.30 Śp. Józefa Sopata – od Żywego Różańca pw. św. 

Jana Pawła II 

Piątek 6.01 11.00 Śp. Maria, Ludwik, Edward, Zygmunt Koza 

Niedziela 

8.01 

7.00 

11.00 

Śp. Piotr 

Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

brata Jana z rodziną 

SOLINA 

Piątek 6.01 9.45 Śp. Józef Bańczak – od córki Marzeny z rodziną 
Niedziela 8.01 9.45 Śp. Maria Wojewódka – 11 rocznica śmierci 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 1.01.2023 r. 

1. W Liturgii w poniedziałek wspominamy św. Bazylego i św. Grzegorza 

z Nazjanzu, a w piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. 

2. W Uroczystość Objawienia Pańskiego Msze św. będą odprawiane 

według porządku niedzielnego – nie będzie Mszy św. w Orelcu o godz. 

7.00. Na każdej Mszy św. błogosławieństwo kredy i kadzidła. Ofiary 

złożone przy poświęceniu kredy są przeznaczone na misje. 

3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca – o godz. 16.00 w Bóbrce 

półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu; 

I piątek miesiąca – Uroczystość Objawienia Pańskiego - odwiedziny chorych 

będą 13-go stycznia; 

I sobota miesiąca - w Bóbrce o godz. 16.00 Różaniec wynagradzający a 

następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy różańcowej. 

4.  W środę przed Mszą św. w Bóbrce Nowenna do Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, a w Orelcu Nowenna do św. Józefa. 

5. W sobotę nie ma zbiórki ministrantów. Zapraszamy ministrantów na 

popołudniowe nabożeństwo. 

6. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. 

7. Dzisiaj w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki za odśpiewanie  

hymnu „O Stworzycielu Duchu przyjdź” zyskuje się odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. 

8. Dzisiejsza taca jest składką na cele inwestycyjne. 

9.                                                 Orelec 

W uroczystość Objawienia Pańskiego Radni parafialni i Przyjaciele będę 

kolędować od godz. 14.00 odwiedzając Rodziny w domach. 

10. Intencje różańcowe na styczeń 

1). Aby wszyscy wychowujący dzieci i młodzież byli wiarygodnymi 

świadkami uczącymi braterstwa a nie rywalizacji. 

2). O pokój dla świata,  a szczególnie dla Ukrainy. 
 

 Maryja jest Matką Boga i naszą, Matką możną i 
miłosierną, która gorąco pragnie napełnić nas niebieskimi 

łaskami.                                        św. Jan Bosko 
 

                            Wiadomość z Bóbrki 
 

 

 


