
 Z Katechizmu Kościoła Katolickiego - Różne formy pokuty 
1434 Pokuta chrześcijanina może wyrażać się w bardzo zróżnicowanych 

formach. Pismo św. i Ojcowie Kościoła kładą nacisk szczególnie na trzy 

formy: post, modlitwę i jałmużnę. Obok chrztu i męczeństwa, wymienia jako 

środek otrzymania przebaczenia grzechów: pojednanie się z bliźnim, łzy 

pokuty, troskę o zbawienie bliźniego wstawiennictwo świętych i 

praktykowanie miłości, która "zakrywa wiele grzechów" (1 P 4, 8). 

1435 Nawrócenie dokonuje się w życiu codziennym przez czyny pojednania, 

troskę o ubogich, praktykowanie i obronę sprawiedliwości i prawa, wyznanie 

win braciom, upomnienie braterskie, rewizję życia, rachunek sumienia, 

kierownictwo duchowe, przyjmowanie cierpień, znoszenie prześladowania 

dla sprawiedliwości. Najpewniejszą drogą pokuty jest wzięcie każdego dnia 

swojego krzyża i pójście za Jezusem. 

1436 Eucharystia i pokuta. Źródłem i pokarmem codziennego nawrócenia i 

pokuty jest Eucharystia. Karmi ona i umacnia tych, którzy żyją życiem 

Chrystusa; jest "środkiem zaradczym uwalniającym nas od grzechów 

powszednich i zachowującym od grzechów śmiertelnych". 

1437 Czytanie Pisma świętego, Liturgia Godzin, modlitwa "Ojcze nasz", 

każdy szczery akt kultu lub pobożności ożywia w nas ducha nawrócenia i 

pokuty oraz przyczynia się do przebaczenia grzechów. 

1438 Okresy i dni pokuty w ciągu roku liturgicznego (Wielki Post i  każdy 

piątek) są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. 

1439 Droga nawrócenia i pokuty została wspaniale ukazana przez Jezusa w 

przypowieści o synu marnotrawnym, w której centralne miejsce zajmuje 

"miłosierny ojciec" (Łk 15, 11-24). Zafascynowanie złudną wolnością; 

opuszczenie domu ojcowskiego; ostateczna nędza, w której znalazł się syn po 

roztrwonieniu majątku; głębokie upokorzenie, kiedy musiał paść świnie, co 

więcej, upokorzenie spowodowane tym, że pragnął pożywić się strąkami, 

którymi one się żywiły; refleksja nad utraconymi dobrami; skrucha i decyzja 

uznania się winnym wobec ojca; droga powrotu; wielkoduszne przyjęcie 

przez ojca, jego radość. W ten sposób przebiega droga nawrócenia. Piękna 

suknia, pierścień i uczta są symbolami nowego życia, czystego i godnego, 

pełnego radości, będącego udziałem człowieka, który powraca do Boga i do 

Kościoła. Jedynie serce Chrystusa, które zna głębię miłości Ojca, mogło nam 

w taki sposób, pełen prostoty i piękna, ukazać Jego miłosierdzie. 
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                            Z niedzielnej Ewangelii  IV Niedziela zwykła 

„…Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…” (Mt 5, 9) 

Cóż, nie od ciebie zależy pokój na świecie. Nie ty wywołałeś wojnę… 

Pozostaje współczucie, potępienie, dyskusja, informacje… Obejrzysz 

telewizję, otrząśniesz się na widok krwi. W najlepszym razie litość utknie 

gdzieś w gardle i pomyślisz z bólem o czyimś nieszczęściu… 

„…Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…” 

Cóż, nie od ciebie zależy pokój na świecie. Nie ty wywołałeś 

wojnę…Jesteś przeciw. Byłeś przeciw. Ale nie masz możliwości 

decydować. Jesteś nikim. Nikt cię nie wysłucha. Nic nie znaczysz. Nie 

twoja działka. Sumienie masz czyste… 

„…Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…” 

Cóż, nie od ciebie zależy pokój na świecie. Nie ty wywołałeś wojnę… 

Masz swoje kłopoty, czasem ciężko wytrzymać. Więc warkniesz w 

tramwaju, wykłócisz się w pracy, odburkniesz matce, spierzesz dziecko, 

obgadasz sąsiada, wyśmiejesz znajomą… Plotkę przekażesz 

natychmiast… 

„…Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…” 

Cóż, nie od ciebie zależy pokój na świecie. Nie ty wywołałeś wojnę… I 

tylko w domu każda rozmowa o kilka tonów za wysoko. I tylko w pracy 

ludzie boją się do ciebie podejść. I tylko znajomi wolą udawać, że cię nie 

widzą… 

I dopiero, gdy na ciebie ktoś podniesie głos, gdy ciebie rozzłości, tobie 

nadepnie na odcisk, wtedy zrozumiesz cenę tych, którzy wprowadzają 

pokój. I może sam potrafisz zacisnąć zęby, uśmiechnąć się, przeprosić, 

wytrzymać… Może zrozumiesz, że i ty możesz – MUSISZ – wprowadzać 

pokój… 

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,  

albowiem oni będą nazwani Synami Bożymi…” 

                                                                                            

                                                                                                    Teresa 
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                           INTENCJE MSZALNE 

BÓBRKA 

Poniedziałek 

30.01 

16.00 1. Śp. Ola Wojtanowska – od Katarzyny Mach z 

rodziną 

2. O zdrowie dla Artura i Eweliny 

Wtorek 31.01 16.00 Śp. Katarzyna Dobrowolska (zd. Nawrocka) – od 

Bolesława Węgrzyna z rodziną 

Środa 1.02 16.00 Śp. Władysław Kusz – 2 rocznica śmierci 

Czwartek 

2.02 

16.00 Śp. Maria 

Piątek 3.02 16.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia dla 

Stanisławy z okazji 80 urodzin 

Sobota 4.02 16.00 1. Śp. Jadwiga Ryłko – od uczestników pogrzebu 

2. Śp. Bronisław Nawrocki – od Zuzanny i 

Tadeusza Mamrowicz 

Niedziela 

5.02 

8.30 

12.30 

Śp. Andrzej Dębicki – z okazji imienin 

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

Marii i Czesława Kuszów z 40 rocznicy ślubu 

ORELEC 

Środa 1.02 17.30 O Boże błogosławieństwo dla Rodziny Owoc 

Czwartek 

2.02  

17.30 Śp. Maria i Michał Mamrowicz 

Piątek 3.02 17.30 Śp. Jan Owoc 

Niedziela 

5.02 

7.00 

 

11.00 

Śp. Katarzyna Dobrowolska – od prawnuków 

Patrycji, Roksany i Kacpra 

Śp. Maria Nawrocka 

SOLINA 

Czwartek 

2.02  

10.00 O zdrowie dla Karola i Zofii 

Niedziela 

5.02 

9.45 Śp. Anna i Michał Kusz 

HUMOR 

Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta: 

- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel! 

- Co się stało? Napadli go? 

- Nie, on nieprawidłowo zaparkował. 

Ogłoszenia Duszpasterskie – IV Niedziela zwykła 29.01.2023 r. 

1. We wtorek przypada wspomnienie św. Jana Bosko. 

2. W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to Dzień Życia 

Konsekrowanego.  Msze św. będą odprawione o godz. 10.00 w Solinie, o 

godz. 16.00 w Bóbrce i o godz. 17.30 w Orelcu. W czasie każdej Mszy 

św. będzie poświęcenie gromnic. Taca z tego dnia przeznaczona jest jako 

dar serca dla zakonów klauzurowych. 

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

Nieustającej Pomocy a w Orelcu Nowenna do św. Józefa. 

4. W tym tygodniu przypadają: 

- I czwartek miesiąca: po Mszy św. o godz. 16.00 modlitwa w intencji 

powołań; 

- I piątek miesiąca: od godz. 9.00 odwiedziny chorych, o godz. 16.00 w 

Bóbrce i o godz. 17.30 w Orelcu  półgodzinna adoracja Najświętszego 

Sakramentu i możliwość spowiedzi a następnie Msza św.; 

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

Msza św. z 15-minutowym rozważaniem tajemnicy Różańcowej. 

5. W piątek nie ma adoracji Najświętszego Sakramentu w Bóbrce. 

6. W sobotę zbiórka ministrantów o godz. 10.00. 

7. W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie spotkanie 

Rodziców i dzieci z klasy III, pragnących przyjąć I Komunię św. w naszej 

parafii. 

8. Dzisiaj mieszkańcy Bóbrki, Orelca i Soliny są zaproszeni do Szkoły 

Podstawowej w Bóbrce na spotkanie opłatkowe – początek o godz. 15.30. 

9. Intencje różańcowe na luty: 

1). Aby parafie stawały się wspólnotami wiary i otwartości na 

potrzebujących. 

2). O nowe powołania do życia konsekrowanego. 

 

Nie płacz w liście 

nie pisz że los ciebie kopnął 

nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia 

kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno. 

                                                               ks. Jan Twardowski 


