
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

Owoce Komunii świętej 
1396 Jedność Ciała Mistycznego: Eucharystia tworzy Kościół. Ci, którzy 

przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym 

Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno Ciało, czyli Kościół. Przez 

chrzest zostaliśmy wezwani, by tworzyć jedno Ciało. Eucharystia urzeczywistnia 

to wezwanie: Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno 

Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chlebaSłyszysz słowa: "Ciało 

Chrystusa" i odpowiadasz: "Amen". Bądź więc członkiem Chrystusa, aby 

prawdziwe było twoje Amen. 

1397 Eucharystia zobowiązuje do pomocy ubogim. By przyjmować w prawdzie 

Ciało i Krew Chrystusa za nas wydane, musimy dostrzegać Chrystusa w 

najuboższych, Jego braciach: Skosztowałeś Krwi Pana, a nie zauważasz nawet 

swego brata. Bóg uwolnił cię od wszystkich grzechów i zaprosił do swego stołu, 

a ty nawet wtedy nie stałeś się bardziej miłosierny (św. Jan Chryzostom) . 

1398 Eucharystia a jedność chrześcijan. Im boleśniej dają się odczuć podziały 

Kościoła, które uniemożliwiają wspólne uczestnictwo w uczcie Pana, tym 

bardziej naglące są modlitwy zanoszone do Niego, by nastały dni pełnej jedności 

wszystkich wierzących. 

1399 Kościoły wschodnie, które nie są w pełnej komunii z Kościołem 

katolickim, celebrują Eucharystię z wielką miłością. "Kościoły te mimo 

odłączenia posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś kapłaństwo i 

Eucharystię, dzięki którym są dotąd z nami zjednoczone". Pewna jedność w 

Eucharystii, jest "w odpowiednich okolicznościach i za zgodą kościelnej władzy 

nie tylko możliwa, ale i wskazana". 

1400 Wspólnoty powstałe w wyniku Reformacji, odłączone od Kościoła 

katolickiego, "nie przechowały... właściwej i całkowitej rzeczywistości 

eucharystycznego Misterium, głównie przez brak sakramentu kapłaństwa". Z 

tego powodu dla Kościoła katolickiego interkomunia eucharystyczna z tymi 

wspólnotami nie jest możliwa ze strony Kościoła katolickiego.  

1401 Jeśli według oceny ordynariusza zachodzi jakaś poważna konieczność, 

szafarze katoliccy mogą udzielić sakramentów (Eucharystii, pokuty i 

namaszczenia chorych) innym chrześcijanom, nie będącym w pełnej jedności z 

Kościołem katolickim, gdy dobrowolnie sami o nie proszą. Trzeba jednak 

wówczas, by wyznali oni wiarę katolicką w stosunku do tych sakramentów i byli 

odpowiednio przygotowani do ich przyjęcia. 
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 Z niedzielnej Ewangelii – Niedziela Chrztu Pańskiego  

Syn rodziców synem Boga 

Człowiek ochrzczony jest dzieckiem rodziców, może podać ich imiona, 

ale jest również dzieckiem Boga. W godzinie chrztu sam Bóg wypowiada 

nad nim słowa: „Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie” (Mt 3,17). Ta właśnie tajemnica chrztu została objawiona 

nad Jordanem. Serce ochrzczonego zostaje wypełnione świętością Boga i 

faktycznie On ma w nim upodobanie. Człowiek staje się jednak 

odpowiedzialny za ten niezwykły dar. 

Jeśli dziecko zostało ochrzczone w pierwszych latach życia, 

odpowiedzialność za dar jego świętości spoczywa na ramionach bliskich. 

To oni mają zadbać o to, by stworzyć dla niego środowisko żywej wiary. 

Oni też mają mu podać wzorce nie tylko kulturalnego zachowania, ale też 

wzorce życia dziecka Bożego. Ten model życia religijnego promieniujący 

z modlitwy i piękna etycznej postawy jest dla dziecka najważniejszy. Ono 

bowiem wzrasta, naśladując dorosłych. 

Idealnym wzorem dla wszystkich ochrzczonych jest sam Jezus, o którym 

Piotr w domu Korneliusza powiedział, że przeszedł On, dobrze czyniąc i 

uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg 

był z Nim (por. Dz 10,38). 

Takie jest nasze zadanie: przejść przez życie, czyniąc dobrze i 

uzdrawiając naszą miłością wszystkich poranionych przez zło, czyli 

wszystkich cierpiących. Miłość bowiem leczy, a jej brak zawsze rani. 

Nasza miłość winna posiadać charakter terapeutyczny dla tych, którzy z 

powodu jej braku są nieszczęśliwi. Oto wielkie zadanie każdego 

ochrzczonego, którego serce wypełnia zbawcza miłość Boga. 

Czy wszyscy znamy dokładną datę swego chrztu? To był największy 

dzień w naszym życiu! 

                                                  ks. Edward Staniek 
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INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

9.01 

16.00 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Grona 

Pedagogicznego i Pracowników Szkoły 

Podstawowej w Bóbrce 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 10.01 16.00 1. Śp. Ola Wojtanowska – od Wiesława 

Jachimowskiego z Wójskiego 

2. Śp. Józef Bańczak – od syna Bogusława i Zofii 

Środa 11.01 16.00 Śp.  Ola Wojtanowska – od Pracowników Ochrony 

PGE Solina 

Czwartek 

12.01 

16.00 1. Śp. Józef Bańczak – od wnuczki Ani z mężem i 

dziećmi; 2. Śp. Józef Bańczak – od wnuków 

Łukasza i Marka 

Piątek 13.01 16.00 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Reginy i 

Eugeniusza Machów 

Sobota 14.01 16.00 1. Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Renaty i Piotra z rodziną 

2. Za Parafian 

Niedziela 

15.01 

8.30 

 

12.30 

Śp. Ola Wojtanowska – od Julii i Jana 

Wojtanowskich 

Śp. Bronisław Nawrocki – od Rodziny 

Czerwińskich 

ORELEC 

Środa 11.01 17.30 O Boże błogosławieństwo dla Kazimiery 

Podgórskiej – z okazji 89 urodzin 

Piątek 13.01 17.30 Śp. Józefa Sopata – od Zdzisławy Dyl z rodziny 

Niedziela 

15.01 

7.00 

 

11.00 

Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Rodziny 

Mamrowicz z Górnego Orelca 

Śp. Ludwika Sadowska 

SOLINA 

Niedziela 

15.01 

9.45 Śp. Józef Bańczak – od Grażyny Lorenc z rodziną 

Humor 

Mama do córki wracającej z przedszkola: Co dzisiaj robiliście w 

przedszkolu? 

Dziecko: Śpiewaliśmy kolędy. 

Mama: I co, która Ci się najbardziej podobała? 

Dziecko: Ta o krówce. 

Mama: Ale chyba nie ma żadnej kolędy o krówce? 

Dziecko: Jak to nie? "Śpiewajcie i grajcie muuuu małe - muuuu" 

*** 

Chirurg z wielką brodą uspokaja pacjenta:  

- Wszystko będzie dobrze. Operowany wraca do przytomności, znów 

widzi nad sobą brodę.  

- Już po wszystkim, panie doktorze?  

- Owszem, tylko że ja nie jestem żaden doktor, jestem św. Piotr. 

*** 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Chrztu Pańskiego 8.01.2023 r. 

1. W Liturgii w sobotę wspominamy św. Hilarego z Poitiers. 

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

Nieustającej Pomocy. 

3. W piątek, 13 stycznia, od godz. 9.00 odwiedziny chorych. 

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

do 21.00. Zapraszamy. 

5. W sobotę o godz. 10.00 zbiórka ministrantów. Zapraszamy. 

6. Za tydzień, w czasie każdej Mszy św. zostanie przedstawione 

podsumowanie roku 2022. 

6. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia 

Pańskiego. Rozpoczyna się okres zwykły. Kolędy śpiewamy do 2 lutego. 

 Dzięki sakramentowi chrztu świętego zamieniłeś 

się w świątynię Ducha Świętego. Obyś nigdy nie wypędził 

przez swoje złe uczynki tak zacnego Gościa ani też nie 

poddał się niewoli diabła: ponieważ posiadasz wartość 

Krwi Chrystusa.                                       św. Leon Wielki 


