
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego 
 Nawrócenie ochrzczonych 
1427 Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem 

głoszenia Królestwa: "Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!" (Mk 1,15). To wezwanie jest 

skierowane najpierw do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i Jego 

Ewangelii. W ten sposób chrzest jest głównym miejscem pierwszego i 

podstawowego nawrócenia. Przez wiarę w Dobrą Nowinę i przez chrzest 

człowiek wyrzeka się zła i uzyskuje zbawienie, to znaczy odpuszczenie 

wszystkich grzechów i dar nowego życia. 

1428 Wezwanie Chrystusa do nawrócenia rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. 

To drugie nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła. Ten 

wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem 

"skruszonego serca", pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą do 

odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. 

1429 Świadczy o tym nawrócenie św. Piotra po jego trzykrotnym zaparciu 

się Pana. Pełne nieskończonego miłosierdzia spojrzenie Jezusa wywołuje u 

niego łzy skruchy, a po zmartwychwstaniu Pana trzykrotnie wyznaje, że Go 

kocha. Św. Ambroży mówi o dwóch rodzajach nawrócenia w Kościele: 

"Kościół ma wodę i łzy: wodę chrztu i łzy pokuty". 

1430 Podobnie jak u Proroków, wezwanie Jezusa do nawrócenia i pokuty nie 

ma na celu najpierw czynów zewnętrznych, "wora pokutnego i popiołu", 

postów i umartwień, lecz nawrócenie serca, pokutę wewnętrzną. Bez niej 

czyny pokutne pozostają bezowocne i kłamliwe. Nawrócenie wewnętrzne 

skłania do uzewnętrznienia tej postawy przez gesty i czyny pokutne. 

1431 Pokuta wewnętrzna jest radykalną przemianą całego życia, powrotem 

do Boga całym sercem, zerwaniem z grzechem, odwróceniem się od zła od 

popełnionych przez nas złych czynów. Pokuta wewnętrzna zawiera 

pragnienie i postanowienie zmiany życia oraz nadzieję na miłosierdzie Boże i 

ufność w pomoc Jego łaski. Nawróceniu serca towarzyszy zbawienny ból i 

smutek, który Ojcowie Kościoła nazywali smutkiem duszy i skruchą serca. 

1432 Nawrócenie jest najpierw dziełem łaski Boga. Bóg daje nam siłę 

zaczynania od nowa. Spójrzmy na Krew Chrystusa i przekonajmy się, jak jest 

drogocenna dla Jego Ojca; przelana dla naszego zbawienia, przyniosła 

całemu światu łaskę skruchy. 
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                            Z niedzielnej Ewangelii   

Chrześcijaństwo jest religią jasnych i konkretnych zadań. Zadań 

wyznaczanych i przekazywanych ludziom do wykonania przez samego 

Boga. Co dnia chrześcijanie w modlitwie nawiązują kontakt z Bogiem. 

Można powiedzieć, że meldują się jak żołnierze u dowódcy na 

odprawie przed bitwą, by otrzymać zadania do wykonania w bitwie 

dnia. O tej spoczywającej na nich powinności pamiętają dzięki 

wypowiadaniu w modlitwie Ojcze nasz słów: „bądź wola Twoja”. 

Bóg jest znakomitym Ojcem. Wyznacza swoim dzieciom zadania do 

spełnienia, osobiście dobiera ludzi, z pomocą których je wykonają, a 

także pokazuje im reguły działania, jakich winni przestrzegać. Śledząc 

Ewangelię, możemy je rozpoznać. Oto niektóre z nich podane w dziś w 

Ewangelii.  

1. Nie zapominajcie, że działacie z boskiego upoważnienia i na boskie 

polecenie. Działajcie zatem z poczuciem godności i mocy. „Idźcie, oto 

was posyłam”.  

2. W działaniu ściśle trzymajcie się boskich reguł. Nie ulegnijcie 

pokusie wypełniania woli Bożej wedle reguł tego świata. „Posyłam 

was jak owce między wilki”.  

3. Nie traćcie czasu na błahostki, lecz cali oddajcie się wykonaniu 

powierzonych wam zadań. „Nie noście z sobą trzosa [...], nikogo w 

drodze nie pozdrawiajcie”.  

4. To, co Bóg zlecił wam do przekazania innym, przekazujcie tylko 

tym, którzy tego pragną. „Najpierw mówcie: «Pokój temu domowi». 

Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na 

nim”. Obowiązkiem chrześcijanina jest rozliczyć się przed Bogiem 

z powierzonych mu do wykonania zadań.  

„Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie”.     
                                                                                ks. Rafał Buchinger 
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                           INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

23.01 

16.00 1. Śp. Jadwiga Ryłko – od Iwony i Piotra Rogala z 

rodziną 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 24.01 16.00 Śp. Józef Bańczak – od Zofii i Zbigniewa Kolinczat 

Środa 25.01 16.00 Śp.  Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Anieli Podgórskiej, Aliny i Szczepana 

Czwartek 

26.01 

16.00 Śp. Ola Wojtanowska – od Zofii Mach 

Piątek 27.01 16.00 Śp. Bronisław Nawrocki – od Basi i Romka 

Sobota 28.01 16.00 1. Józef Bańczak – od Franciszka i Lidii Makar 

2. Śp. Józefa Sopata – od Dariusza i Doroty 

Nawrockich 

Niedziela 

29.01 

8.30 

12.30 

Śp. Maria Bandrowska 

Za Parafian 

ORELEC 

Środa 25.01 17.30 Śp. Bronisław Nawrocki – od Jana Nawrockiego z 

rodziną 

Piątek 27.01 17.30 Śp. Katarzyna Dobrowolska – od Róży pw. św. 

Faustyny 

Niedziela 

29.01 

7.00 

 

11.00 

Śp. Katarzyna Dobrowolska – od wnuczki Basi i 

Teresy z mężem 

Śp. Andrzej i Franciszek Wąchała 

SOLINA 

Niedziela 

29.01 

9.45 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże 

błogosławieństwo dla Róży pw. Trójcy Świętej 
 

Ogłoszenia Duszpasterskie – III Niedziela zwykła – Św. Wincentego 

Pallottiego 22.01.2023 r. 

1. W Liturgii w tym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Franciszka 

Salezego, w środę święto Nawrócenia św. Pawła, w czwartek 

wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa a w sobotę wspomnienie św. 

Tomasza z Akwinu. 

2. W środę zakończenie Tygodnia 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 najbliższą sobotę – ponieważ są ferie – nie będzie zbiórki 

ministrantów. 

6. Za tydzień, 29 stycznia mieszkańcy Bóbrki i Soliny są zaproszeni do 

Szkoły Podstawowej w Bóbrce na spotkanie opłatkowe – początek o 

godz. 16.00. 

7. Dzisiaj, 22 stycznia przypada uroczystość św. Wincentego 

Pallottiego - Założyciela Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego 

(Księży i Braci Pallotynów). 

 

    Uczestnicząc w ofierze krzyża, chrześcijanin 

dostępuje udziału w ofiarnej miłości Chrystusa i zostaje 

uzdolniony oraz zobowiązany do okazywania miłości 

poprzez wszystkie swoje czyny. W Komunii 

eucharystycznej zawiera się bycie miłowanym i 

jednocześnie miłowanie innych. Eucharystia, która nie 

przekłada się na miłość konkretnie praktykowaną, jest 

sama w sobie fragmentaryczna. 

                                                                          Benedykt XVI        

 


