
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

I. Jak jest nazywany ten sakrament? 

1423 Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia  

wezwanie Jezusa do nawrócenia, powrót do Ojca, od którego człowiek 

oddalił się przez grzech.  

Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje drogę nawrócenia, 

skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. 

1424 Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ spowiedź z 

grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. 

Sakrament ten jest również wyznaniem, uznaniem i uwielbieniem 

świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. 

Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez rozgrzeszenie 

wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela przebaczenia. Nazywa się 

go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości 

Boga przynoszącej pojednanie: "Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20).  

II. Dlaczego sakrament pojednania po chrzcie? 

1425 "Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana 

naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego" (1 Kor 6, 11). 

Św. Jan Apostoł przypomina: "Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to 

samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy" (1 J I, 8). Sam Pan 

nauczył nas modlić się: "Przebacz nam nasze grzechy" (Łk 11, 4), łącząc 

razem wybaczanie sobie nawzajem win z przebaczeniem grzechów, 

jakiego udzieli nam Bóg. 

1426 Nawrócenie do Chrystusa, nowe narodzenie przez chrzest, dar 

Ducha Świętego, Ciało i Krew Chrystusa otrzymane jako pokarm 

sprawiły, że staliśmy się "święci i nieskalani przed Jego obliczem" (Ef 1, 

4). Nowe życie otrzymane w sakramentach wtajemniczenia 

chrześcijańskiego nie wyeliminowało jednak z natury ludzkiej jej 

skłonności do grzechu. Pozostaje ona w ochrzczonych, by podjęli z nią 

walkę w życiu chrześcijańskim z pomocą łaski Chrystusa. Tą walką jest 

wysiłek nawrócenia, mający na uwadze świętość i życie wieczne, do 

którego Pan nieustannie nas powołuje. 
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Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę                ks. Edward Stanek 

 

Wezwanie powtarzane w dzisiejszym wersecie przypomina słowa 

Modlitwy Pańskiej, którą niebawem wszyscy zgromadzeni przy ołtarzu 

skierujemy do Ojca Niebieskiego: „Ojcze, bądź wola Twoja”. Wykonanie 

woli Boga jest sercem życia religijnego. Czcimy Boga o tyle, o ile 

jesteśmy Mu posłuszni. To zaś wymaga ścisłej współpracy z Nim. 

Wola Boga jest wpisana w obowiązki rodzinne i one wysuwają się na plan 

pierwszy. Bezpośrednio po nich jawi się ona w obowiązkach 

zawodowych. To nasza praca winna być miejscem świadczenia o naszej 

przynależności do Boga. 

Uczył nas tego sam Jezus. Uczy tego Izajasz, który posłuszny Bogu 

podejmuje prorockie zadania. Podobnie uczy nas tego św. Paweł, 

podejmując zadania apostoła, ale nie rezygnując nigdy z wykonywania 

zawodu, który opanował w młodości. Uczy nas tego Jan Chrzciciel, 

którego zadaniem było przygotowanie narodu na spotkanie z Jezusem i 

wskazanie Go palcem, przynajmniej swoim uczniom. 

Wspomnijmy nasze zawody i postawmy sobie pytanie: Na ile jesteśmy w 

nich świadkami Jezusa? Ludzie, obserwując naszą postawę wobec pracy i 

w pracy, winni rozpoznać w nas uczniów Jezusa. Umiłowanie woli Boga 

jest w stanie zabłysnąć w nas jak światło. Współczesny świat, który 

uważa pracę zawodową głównie za źródło pieniędzy, potrzebuje 

przypomnienia, że etyka i religia są ważniejsze niż pieniądze, że godność 

człowieka jest cenniejsza niż jego konto w banku.    
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                           INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

16.01 

16.00 1. Śp. Marceli Mirecki 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 17.01 16.00 Śp. Józefa Sopata- od Rodziny Fedorowicz 

Środa 18.01 16.00 Śp.  Ola Wojtanowska – od szwagra Józefa z 

rodziną 

Czwartek 

19.01 

16.00 Śp. Ola Wojtanowska – od Wojciecha i Patrycji 

Piątek 20.01 16.00 Śp. Jadwiga Ryłko – od Danuty i Jacka 

Migieliczów 

Sobota 21.01 16.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Babć i Dziadków 

z naszej parafii; 2. Za Parafian 

Niedziela 

22.01 

8.30 

12.30 

Śp. Józefa Sopata – od Rodziny Kuźniar 

Śp. Jadwiga Ryłko – od Kolegów z Wydziału 

Ruchu Elektrowni Solina 

ORELEC 

Środa 18.01 17.30 Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Anny Jakiel 

Piątek 20.01 17.30 Śp. Zbigniew Dobrowolski – od siostry Aliny z 

rodziną 

Niedziela 

22.01 

7.00 

 

11.00 

Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Marii i Henryka 

Cwenar 

Śp. Zbigniew Dobrowolski – od uczestników 

pogrzebu 

SOLINA 

Niedziela 

22.01 

9.45 Śp. Bogusław Duś – od Scholii 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – II Niedziela zwykła 15.01.2023 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu wspominamy we wtorek św. Antoniego, w 

czwartek św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona naszej Archidiecezji a 

w sobotę św. Agnieszkę. 

2. W środę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

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

Nieustającej Pomocy. 

4. W piątek od godz. 20.00 do godz. 21.00 adoracja Najświętszego 

Sakramentu w Bóbrce z modlitwą w intencji Rodzin i Ojczyzny. 

5. W sobotę o godz. 16.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji 

wszystkich Babć i Dziadków z naszej Parafii. Zapraszamy serdecznie. 

6. W najbliższą sobotę nie będzie zbiórki ministrantów – zapraszamy 

Służbę Liturgiczną na Mszę św. o godz. 16.00. 

7. W następną niedzielę, 22 stycznia przypada uroczystość św. 

Wincentego Pallottiego. Zapraszamy do uczczenia Założyciela Księży i 

Braci Pallotynów przez udział w Eucharystii w naszej parafii. 

8. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego. 

9.                                                    Bóbrka i Solina 

     Bardzo proszę wszystkie Rodziny, które nie złożyły ofiary na 

sprzątanie kościoła za rok 2022 o dokonanie wpłaty. 

                                                             
 Powołanie do wolności łączy się z obowiązkiem 

zrozumienia, że wolność to nie samowola, ale jest to zadanie 
stojące przed każdym człowiekiem, wymagające przemyśleń, 

rozwagi, decydowania.                                      bł. Jerzy Popiełuszko 

 
 


