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Zgodnie z zapowiedzią, dziś po każdej Mszy św. zbieramy pieniądze na prace konser-

watorskie przy zabytkowym feretronie z Orelca. Bardzo dziękujemy za ofiarność! 

1. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek i piątek 

adoracja N.S.  w Bóbrce od godz. 17.00 i Msza św. o godz. 18.00. W Orelcu adoracja 

piątkowa o godz. 19.00 i następnie Msza św. W piątek od godz. 9.00 wizyta u chorych. 

2. W sobotę wspominamy św. Jana z Dukli, patrona Archidiecezji. Przypominamy, że 

sobotnia Msza św. w Bóbrce jest o godz. 19.00 i jest to Msza św. z niedzieli. Uczestni-

cząc w tej Mszy św. zadość czynimy obowiązkowi Mszy św. niedzielnej. Na zakończe-

nie Mszy św. jest prezentowane filmowe wprowadzenie do niedzielnej liturgii Słowa. 

3. W najbliższą niedzielę od godz. 15.00 zapraszamy na festyn do Orelca - jak zawsze 

przy świetlicy wiejskiej. Czeka nas wiele atrakcji i jeśli wszyscy przyjdziemy, to może-

my być pewni dobrej atmosfery! Urząd Gminy Solina w tym samym dniu zaprasza na 

Bibułkalia do świetlicy wiejskiej w Bóbrce.  

 Natomiast wczoraj odbył się festyn w Solinie. Bardzo dziękujemy wszystkim, 

którzy włączyli się w jego organizację: Radzie Parafialnej i Sołeckiej z Soliny, Gmin-

nemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki z Polańczyka, Parafiankom które upiekły 

placki, także z Orelca, które ofiarowały domowe chleby; Parafianom trudzącym się 

wokół instalacji elektrycznej, montażem potrzebnych urządzeń i mebli. Równie ser-

decznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom nagród. Największym wyróżnieniem dla 

wszystkich niech będzie radość z włączenia się we wspólne, dobre dzieło na rzecz ko-

ścioła w Solinie Zabrodziu, który jest naszym wspólnym skarbem! 

      Orelec 

*W sobotę o godz. 10.00 zapraszamy mężczyzn do świetlicy wiejskiej do pomocy przy 

organizacji festynu. 

Bóbrka 

*Dziękujemy za sprzątanie i wystrój świątyni rodzinom: p. Renaty Kruczek i Krystyny                     

Kaliniewicz. O przygotowanie świątyni na przyszłą niedzielę prosimy  rodziny:            

p. Małgorzaty Cwenar i Eweliny Rachwalskiej. 

Solina 
* Dziękujemy rodzinie p. Zofii Pasztaleniec za  posprzątanie i wystrój kościoła.                   

O przygotowanie świątyni na przyszły tydzień prosimy rodzinę p.  Jarosławy                  

Wołoszyn. 
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Telefon do biura podróży:- Dzień dobry! Planujemy z żoną urlop, 

chcielibyśmy odpocząć.                                                                                                  

-Świetnie się składa. Jaką kwotą państwo dysponują?                                         

-Mamy 500 złotych.- Aaaa... to se odpoczywajcie.  

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus powiedział do apostołów: 
Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż 

Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha 
syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest 

Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzy-

ża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 
Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto 

straci swe życie z mego powodu, znajdzie 

je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a 
kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który 

Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako 
proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto 

przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawie-

dliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzy-
ma. Kto poda kubek świeżej wody do pi-

cia jednemu z tych najmniejszych, dlatego 
że jest uczniem, zaprawdę powiadam 

wam, nie utraci swojej nagrody.                  

    (Mt 10,37-42)

 Czytając słowa Jezusa: „Kto mi-

łuje ojca lub matkę bardziej niż Mnie, 

nie jest Mnie godzien. I kto miłuje syna 

lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest 

Mnie godzien”, można by Go posądzić 

o egoizm. Z tekstu zda się wynikać, że 

Jezusowi zależy bardzo na tym, by był 

miłowany. Nie liczy się przy tym ani 

z ojcem, ani z matką, ani z dzieckiem. 

Taka interpretacja słów Mistrza 

z Nazaretu świadczy jednak 

o niezrozumieniu Ewangelii. Jezus bo-

wiem wzywa, by otoczono Go miłością 

jednak nie w trosce o Jego szczęście, 

lecz w trosce o nasze dobro. Pragnie 

ostrzec i zachować przed wypaczeniem 

miłości. Zbyt dobrze zna nieszczęście, 

jakie jest ukryte w przesadnym umiło-

waniu wartości przemijających. Jezuso-

wi bardzo zależy na tym, by dzieci ko-

chały rodziców, a rodzice dzieci. Ta mi-

łość jest podstawą rodzinnego szczęścia. 

Warunkiem jednak prawdziwej miłości 

domowników jest wypełnienie własnego 

serca miłością Boga. Wypowiedzi Jezu-

sa nie należy rozumieć jako wezwania 

do rezygnacji z miłości opartej na wię-

zach krwi, lecz jako wezwanie do jej 

uporządkowania. Chodzi o to, by nigdy 

nikogo, nawet najbliższych, nie kochać 

bardziej niż Jezusa. Jakże często można 

obserwować dramaty współczesnych 

ludzi, lekceważących wezwanie Chry-

stusa. Oto trzydziestoletni syn jest tak 

zakochany w swej matce, że mimo za-

warcia małżeństwa jego serce pozostaje 

niewolnikiem skierowanego do niej 

uczucia. W tej sytuacji nie jest w stanie 

obdarzyć w pełni uczuciem ani swej żo-

ny, ani swoich dzieci. Unieszczęśliwia 

siebie, żonę, dzieci. Zachowanie hierar-

chii miłości to jeden z najistotniejszych 

elementów mądrości. Sam Jezus mógł 

każdego z nas kochać „aż do końca” 

tylko dlatego, że nikogo z nas nie kochał 

bardziej niż swego Ojca. To ta miłość 

Ojca uzdalniała Go do miłowania każde-

go człowieka w stopniu najdoskonal-

szym.   Tylko ten, kto kocha Boga, po-

trafi zawsze ubogacić matkę, ojca, cór-

kę, syna, męża, żonę, siebie.                  

   Ks. Edward Staniek 

G Ł OS  SE RCA  
 T Y G O D N I K  L I T U R G I C Z N O  -  I N F O R M A C Y J N Y                              

P A R A F I I  N A J Ś W I Ę T S Z E G O  S E R C A  P A N A  J E Z U S A  W  B Ó B R C E  
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 Święty Jan urodził się w Dukli k. 

Krosna ok. 1414 r. w rodzinie mieszczań-

skiej Dźwigów, w domu przy ul. Kaczy-

niec, na tzw. Wyższym Przedmieściu. 

Uczył się zapewne w miejscowej szkole 

parafialnej albo w pobliskim Krośnie. Tra-

dycja o jego studiach w Krakowie powsta-

ła dopiero w drugiej połowie XVII wieku. 

Na podobnym przekazie tradycji, ale z 

wieku XVI opiera się informacja o jego 

życiu pustelniczym w pobliskim lesie, w 

grocie skalnej Zaśpit, niedaleko Góry Cer-

gowej. W latach 30. XV wieku wstąpił do 

klasztoru Franciszkanów Konwentualnych 

w Krośnie. W klasztorach Franciszkanów 

w Krośnie i we Lwowie przebywał ponad 

25 lat. Wyróżniał się zaletami umysłu i 

serca - był kapłanem roztropnym i wy-

kształconym, znał dobrze teologię i 

oprócz polskiego dobrze władał językiem 

niemieckim. Kilka razy mianowano go 

gwardianem klasztorów, a następnie ku-

stoszem części prowincji zakonnej, tzw. 

Kustodii Ruskiej Franciszkanów z siedzi-

bą we Lwowie. Około 1461 r. był kazno-

dzieją niemieckiej mniejszości we Lwo-

wie przy kościele szpitalnym Świętego 

Ducha. Jako były rządca kustodii i do-

świadczony zakonnik poparł swoim pod-

pisem decyzję o zmniejszeniu ciężarów 

mieszkańcom wsi Czyżki koło Lwowa. 

Ważną datą w jego życiu zakonnym był 

rok 1463, kiedy to opuścił klasztor Fran-

ciszkanów Konwentualnych i wstąpił do 

ściślejszej formacji w swoim Zakonie Bra-

ci Mniejszych - do klasztoru Bernardynów 

pw. św. Andrzeja we Lwowie.  Ponad 
40 lat swojego życia spędził św. Jan we 

Lwowie. Za swojego pobytu u franciszka-

nów był przełożonym ich lwowskiego 

konwentu, a następnie kustoszem kustodii. 

Osobista świętość życia zarówno u fran-

ciszkanów, jak i u bernardynów oraz wy-

tężona posługa duszpasterska w konfesjo-

nale i na ambonie zjednały mu wielką po-

pularność. Kult Świętego rozpoczął się we 

Lwowie przy jego grobie w roku śmierci 

(1484), a następnie rozprzestrzenił się na 

najbliższe okolice i dalsze tereny. Utrwali-

ły go w sposób szczególny zagrożenia 

miasta Lwowa podczas najazdów w XVII 

wieku. Wierzono wówczas powszechnie, 

że jego modlitwa do Boga uratowała mia-

sto Lwów. Jego grób stał się sławny. Mia-

sto zorganizowało dziękczynną procesję, 

umieszczając przy jego grobie srebrną 

tablicę wotywną z płaskorzeźbą przedsta-

wiającą Świętego unoszącego się nad ar-

mią kozacko-tatarską i obrońcami Lwowa. 

Ponadto mieszczanie lwowscy umieścili 

marmurowy posąg św. Jana nad Bramą 

Halicką i zawiesili obraz na ścianie ratu-

sza. Należy dodać, że nie tylko katolicy, 

ale również prawosławni i monofizyccy 

Ormianie należeli we Lwowie do gorli-

wych czcicieli św. Jana. Relikwie Święte-

go, otoczone powszechną czcią, znajdo-

wały się w kościele św. Andrzeja Aposto-

ła we Lwowie aż do 1945 r. Wtedy to 

Lwów, wraz z całą Ukrainą, stał się czę-

ścią Związku Sowieckiego, a Polacy i ka-

tolicy obrządku łacińskiego mieli z tam-

tych terenów emigrować. Ze Lwowa mu-

siał też „emigrować” św. Jan z Dukli. Za-

brano jego relikwie i przewieziono do ber-

nardyńskiego kościoła w Rzeszowie, a po 

kilku latach do kościoła w Dukli - miejsca 

urodzenia Świętego. Ukoronowaniem roz-

wijającego się kultu św. Jana zarówno w 

południowo-wschodniej Małopolsce, jak i 
na Ukrainie było nawiedzenie Dukli, jako 

miejsca urodzenia św. Jana, przez Ojca 

Świętego Jana Pawła II i kanonizacja św. 

Jana na lotnisku w Krośnie w 1997 r.       

  O. Wiesław Murawiec OFM 

ŚW. JAN Z DUKLI -APOSTOŁ POJEDNANIA 
BÓBRKA 

Niedziela 2 lipca 8.30 + Stanisław Węgrzyn ( od Personelu Szpital-

nego Oddz. Ratunkowego). 

  13.00 Za parafian. 

Poniedziałek 3 lipca  18.00 + Józefa Duk ( od wnuczki Angeliki z rodziną). 

Wtorek        4 lipca 18.00 + Józefa Duk ( od rodziny Owoc). 

Środa          5 lipca  18.00 + Józefa Duk. 

Czwartek     6 lipca 18.00 + Józefa Duk. 

Piątek         7 lipca  18.00 + Anna Orłowska (od członkiń ŻR). 

Sobota       8 lipca 19.00 + Anna Orłowska ( od rodziny Fedorowiczów). 

Niedziela   9 lipca 8.30 Za parafian. 

 13.00 + Anastazja i Stanisław Tkacz, Maria            

Daszkiewicz. 

ORELEC 

Niedziela  2 lipca 7.00 + Maria Mamrowicz ( od Lucyny i Zdzisława 

Kurzejów). 

 11.30 O zdrowie dla Antoniny Podgórskiej. 

Środa          5 lipca  19.00 + Maria Mamrowicz. 

Piątek         7 lipca 19.00 + Maria Mamrowicz. 

Sobota        8 lipca 16.00 Chrzest. 

Niedziela   9 lipca  7.00 + Anna, Jan i Teofil Łuneccy. 

 11.30 +Maria Mamrowicz ( od cheśnicy Grażyny z 

rodziną). 
Chrzest: Alicja Jakiel.  

SOLINA 

Niedziela   2 lipca 10.00 Dziękując Panu Bogu za bieszczadzką gościn-

ność, prosimy o Boże bł. zdrowie i potrzebne 
łaski dla Przyjaciół z Bieszczadów. 

Niedziela   9 lipca  10.00 + Aniela, Władysław i Stanisław Pawłowscy w 

rocz. śmierci. 

 19.00 + Maria Dutt w rocz. śmierci. 

 Czas wolny jest człowiekowi niezbędny przede wszystkim ze względu na jego 

ludzką godność oraz związane z nią potrzeby. Ma do spełnienia swoje zadanie w             

osobistym rozwoju człowieka, we wszechstronnym kształtowaniu jego osobowości. 

Użyty na wypoczynek, regenerację sił, odprężenie, życie kulturalne, kontakt z             

przyrodą, może przyczynić się do doskonalenia umysłu i ciała, równowagi ducha, 

wzmocnienia zdrowia psychicznego i fizycznego. Regeneracja sił fizycznych            
powinna wiązać się z duchowym odpoczynkiem, który prowadzi do odnalezienia i          

wypracowania w sobie „nowego stworzenia”. Człowiek zatem w czasie wolnym może 

rozwijać te siły i   uzdolnienia, których nie mógłby doskonalić w pracy                      

zawodowej; może skupić się na dialogu z samym sobą. Czas wolny potwierdza więc 

prymat godności człowieka nad wymogami ekonomii.         Św. Jan Paweł II. 

http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Godno%C5%9B%C4%87_osoby_ludzkiej
http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Potrzeba&action=edit&redlink=1
http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Rozw%C3%B3j
http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Cia%C5%82o_ludzkie
http://www.centrumjp2.pl/wikijp2/index.php?title=Ekonomia_a_porz%C4%85dek_moralny

