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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

Kościół rzymskokatolicki w Solinie                                                                                       
 We wsi Zabrodzie (dziś Solina) znajduje się  kościół 
murowany p w.  św. św. Piotra i Pawła budowany latach 
1922 – 1923, fundowany przez rodzinę  Indrów (właścicieli 
majątku w Zabrodziu). W okresie międzywojennym był użyt-
kowany wspólnie przez katolików dwóch obrządków chrze-
ścijańskich; łacińskiego i unickiego. Po wysiedleniu ludności Rusińskiej na Ukrai-
nę w 1947 r. został przyjęty na potrzeby ludności obrządku rzymsko- katolickiego i 
należał do Parafii łacińskiej w Polańczyku. W 1971 r. powstała nowa Parafia rzym-
sko – katolicka w Bóbrce, do której włączono miejscowość Zabrodzie (dziś Solina) 
z filialnym kościółkiem. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują;   - ołtarz z okre-
su międzywojennego z przyciętym od dołu obrazem Chrystusa, pochodzący z nie 
istniejącej już kaplicy w Bereżnicy Niżnej.   - nowy obraz Matki Boskiej z dzie-
ciątkiem w typie Marii Rzymskiej { kopia ikony z Werchraty- Kruchowa koło Żół-
kwi na Ukrainie}, namalowany na starej desce w ramie z XVIII wieku- Obraz Mat-
ki Boskiej Bolesnej z przełomu XVIII i XIX w. pochodzi z kościółka z Myczkowa, 
został przez Ks. Obrockiego, ówczesnego proboszcza w Polańczyku do kościółka 

w Zabrodziu.  - kielich z I 
połowy XVIII wieku z cza-
rą w koszyczku, z orna-
mentami kwiatowymi na 
czarze stopie, na której 
widnieje również cecha 
miejska Gdańska.- pierw-
szy dzwon fundował ZEW 
Solina – Myczkowce; któ-
ry wraz z mieszkańcami 
wykonał dzwonnicę i zada-
szenie,  w dniu 16. 05.1998 
r. dokonano poświęcenia - 
drugi dzwon fundowała 
Rada Gminy Solina i Wójt 
Gminy Solina w 1999 r. 
 Zbigniew Kozicki 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

  Dla Elżbiety nadszedł czas roz-
wiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsie-
dzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak 
wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się 
z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby 
obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię 
ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka 
jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzy-
mać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma niko-
go w twoim rodzie, kto by nosił to imię. 
Pytali więc znakami jego ojca, jak by go 
chciał nazwać. On zażądał tabliczki i 
napisał: Jan będzie mu na imię. I wszy-
scy się dziwili. A natychmiast otworzyły 
się jego usta, język się rozwiązał i mówił 
wielbiąc Boga. I padł strach na wszyst-
kich ich sąsiadów. W całej górskiej krai-
nie Judei rozpowiadano o tym wszyst-
kim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o 
tym słyszeli, brali to sobie do serca i 
pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istot-
nie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś 
rósł i wzmacniał się duchem, a żył na 
pustkowiu aż do dnia ukazania się przed 
Izraelem.     (Łk 1,57-66.80)              
 Elżbieta uchodziła za niepłodną. 
Domyślamy się, że oboje z mężem Za-
chariaszem głęboko cierpieli z powodu 
braku potomstwa. Byli ponadto posunię-
ci w latach. Jednak Bóg, który niemożli-
we czyni możliwym, miał w tym swój 
plan. Okazał im miłosierdzie, obdarzając 
płodnością i powołując do roli rodziców 
Jana Chrzciciela (hebr. Jochanan zna-
czy: „Jahwe okazał łaskę”). Dla wszyst-
kich stało się jasne, że była to interwen-

cja Boga. Wiele razy spotykamy 
w Biblii opisy cudownych narodzin. 
Opisy te, podobnie jak postacie Elżbiety 
i Zachariasza, zapraszają nas do modli-
twy za wszystkich małżonków cierpią-
cych z powodu niepłodności. Oby zau-
fali Bogu i doznali wsparcia ze strony 
ludzi. W swej pieśni Zachariasz błogo-
sławi Boga za okazane miłosierdzie i że 
„wspomniał na swe święte przymierze”. 
Jego modlitwa dziękczynna jest zachę-
tą, byśmy i my nie zapominali zbaw-
czych dzieł Boga dokonanych w naszej 
historii. Niech Duch Święty nas oświe-
ci, abyśmy umieli je dostrzegać 
i rozpoznawać.  Dziękujmy Bogu  za 
nasze życie i powołanie. Prośmy, aby-
śmy umieli je rozpoznać i Jemu  powie-
rzyć. Niech powyższe pytania uczą nas 
także troski i odpowiedzialności za    
wychowanie młodego pokolenia.                   
   ks. Wojciech Zimny 

G Ł O S  S E R CA  
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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 BÓBRKA 

Poniedziałek  25 czerwca  18.00 Śp. Marianna Frąc  

Wtorek           26 czerwca  18.00 Śp. Marianna Frąc 

Środa              27 czerwca 18.00 Śp. Marianna Frąc  

Czwartek        28 czerwca 18.00 Śp. Władysław Tkacz i syn Jerzy  

Piątek           29 czerwca 
Uroczystość św. Piotra i 
Pawła   

7.30 Śp. Marianna Frąc  

Sobota            30 czerwca    18.00 Śp.  Marianna Frąc 

21.00  

Niedziela         1 lipca  8.30 Śp. Helena Zadorożna – od współpra-

cowników córki Jadwigi z firmy GTM 

Bukowski  

12.30 Śp. Stanisława Wilk 

ORELEC 

Środa            27 czerwca 19.00 O Boże błogosławieństwo dla Janiny 

Kuźniar z racji imienin i urodzin – od 

córki Barbary  

Niedziela          1 lipca 7.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej dla Adasia, Bartka i Rodziców  

11.00 Śp. Władysław Dobrowolski  

SOLINA  

Piątek             29 czerwca 
Uroczystość św. Piotra i 
Pawła– odpust 

17.00 1. Śp. Piotr Dzwończyk 

2. Śp. Maria Dutt – 2 rocznica śmierci 

9.45 Śp. Zmarli w czyśćcu cierpiący Niedziela           1 lipca  

19.00 Za Parafian  

"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich  odniesieniach,                         
na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym.                                   
Tylko na takim fundamencie można też budować proces                               
wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i                                      
jej pierwszorzędne zadanie".                                                                               
     (św. Jan Pawel II , Homilia, Wrocław, 1983 r.) 

Ogłoszenia Duszpasterskie XII Niedziela zwykła  24.06.2018 r. 
Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela 

1. W piątek będziemy przezywać Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła. Msza św. w Bóbrce o godz. 7.30 natomiast odpustowa Msza św. w 

Solinie o godz. 17.00. Kazanie odpustowe będzie mówił ks. Mariusz        

Zakrzewski SAC z Sandomierza. Po Mszy św. w Solinie będzie poświecenie 
motocykli i rowerów. Następnie zapraszamy Parafian i Gości na festyn para-
fialny. Ofiary z festynu przeznaczone zostaną na spłatę należności za wyko-

nane w kościele prace. 
2. Od 23 czerwca do 1 września w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz  od 

24 czerwca do 26 sierpnia w Solinie w niedziele o 19.00 będą odprawiane 

dodatkowe Msze św. według formularza niedzielnego; 

3. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu adoracji piątkowych nie będzie. 

4. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii. 
                                                           Bóbrka 

*Dziękujemy bezimiennemu ofiarodawcy za kwotę 200 zł na tabernakulum. 

*Dziękuję Rodzinom i osobom samotnym, które złożyły ofiarę na sprzątanie 
kościoła. Wszystkich innych proszę o złożenie takiej ofiary w ratach lub  
jednorazowo. 
                                                            Orelec 

*Rada Parafialna prosi o wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza 

rodziny Państwa: Zdzisława Sopaty, Zdzisława Dobrowolskiego, Jana Or-
łowskiego i Stanisława Orłowskiego. Dziękujemy. 
*Na dalsze prace przy „starym” kościele otrzymaliśmy z Urzędu Marszał-

kowskiego 20 tys. zł i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 40 tys. 
zł. Planujemy kontynuowanie prac po wakacjach. 

Solina 

*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj  pro-

simy Rodzinę Pani Stefanii Ulanowskiej. 
 
„Wewnętrzny ból bierze się  z tego, że nie potrafimy nasycić się 

tym co posiadamy lecz  gonimy za tym co nie osiągalne”.  
Niech ta mądrość pomoże nam odkrywać piękno otaczającego 

świata i bogactwo jakie  Bóg ulokował w nas samych. 


