NASZA MAŁA OJCZYZNA
Na obszarze Bieszczadów, przez minione
wieki, współżyły ze sobą cywilizacje wschodu i zachodu, kultura łacińska i bizantyjska,
wraz ze swoimi odmiennymi obrządkami religijnymi i zwyczajami kulturowymi. Różne
okoliczności historyczne, często nie dające
się racjonalnie wytłumaczyć sprawiły ,że
„przewędrowało” tutaj z południa i ze wschodu wiele cennych ikon, otoczonych już wcześniej kultem. Przetrwały one
szczęśliwie wiele wojen i dziejowych zawirowań. Wśród nich obrazy Matki
Boskiej, które dzisiaj w bieszczadzkich sanktuariach poruszają serca pielgrzymów i wzbudzają zachwyt turystów;
*Jasień, w jednonawowym murowanym barokowym kościele, konsekrowanym w 1743 r. znajduje się ikona Matki Boskiej z Rudek. Umieszczona została
tutaj 6 lipca 1968 r. przez ks. Kardynała Karola Wojtyłę i ks. arcybiskupa
Ignacego Tokarczuka.
*Polańczyk, Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości, dawna murowana cerkiew grek.-kat. z 1909 r. , użytkowana od 1947 r. jako kościół rzymskokatolicki, parafialny pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski. Znajduje się w
nim cudowna ikona Matki Bożej. Pierwszy proboszcz łaciński tej parafii ks. Franciszek
Stopa (kapelan AK) ratując od
zagłady, przeniósł tutaj z cerkwi w Łopience główny ołtarz
wraz z ikoną Matki Bożej
Miłości zwanej Łopieńską. Ikona jest kopią słynnej ikony z
Werchraty, namalowana temperą na desce lipowej.
opracował Zbigniew Kozicki
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad
jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go
ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie:
„Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż
na nią ręce, aby ocalała i żyła”. Poszedł
więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i
zewsząd Go ściskali. A pewna kobieta od
dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.
Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i
całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu
między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć
Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”.
Zaraz też ustał jej krowotok i poczuła w
ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc
wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i
zapytał: „Kto dotknął się mojego płaszcza?” Odpowiedzieli Mu uczniowie:
„Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a
pytasz: "Kto się Mnie dotknął?”. On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to
uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią
stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą
prawdę. On zaś rzekł do niej: „Córko,
twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i
bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości”.
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od
przełożonego synagogi i donieśli: „Twoja
córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela ?” Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi : „Nie

bój się, tylko wierz”. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba
i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do
domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia
wszedł i rzekł do nich: "Czemu robicie
zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło,
tylko śpi". I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca,
matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało.
Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do
niej: „Talitha kum”, to znaczy:
„Dziewczynko, mówię ci, wstań”. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła,
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli
wprost ze zdumienia. Przykazał im też z
naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i
polecił, aby jej dano jeść.
(Mk 5,21-43)Potęga
wiary, podobnie jak potęga miłości, jest
jeszcze wciąż nieodkrytą szansą człowieka. Nie cenimy wiary. Pokładamy ufność
w pieniądzach, majątku, wiedzy, ludziach
na stanowiskach, a nie doceniamy potęgi
wiary. Tymczasem jedno dotknięcie Boga
aktem wiary może ocalić człowieka znajdującego się w sytuacji zupełnie beznadziejnej. Jest to bowiem poddanie się promieniowaniu samego Boga, źródła życia
i świętości.
ks.
Edward Staniek

BÓBRKA
Śp. Helena Zadorożna – od Bogdana z rodziną z Jaćmierza
Śp. Piotr, Maria, Zofia, Ignacy i Olga z rodz.
Drozdowskich
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże łaski dla
Państwa Władysławy i Władysława w 30-tą
rocznicę ślubu

Poniedziałek

2 lipca

18.00

Wtorek

3 lipca

18.00

Środa

4 lipca

18.00

Czwartek

5 lipca

18.00

Piątek
Sobota

6 lipca
7 lipca

18.00
18.00

Śp. Stanisław Fac — 3 rocz. śmierci

Niedziela

8 lipca

21.00
8.30

Śp. Zofia Podkalicka – od córki Małgorzaty

12.30

Śp. Helena Zadorożna – od męża Stanisława

Środa
Piątek
Niedziela

4 lipca
6 lipca
8 lipca

19.00
19.00
7.00
11.00

Niedziela

8 lipca

9.45
19.00

Śp. Helena Zadorożna – od uczestników pogrzebu

ORELEC
Śp. Andrzej Podgórski
Śp. Krzysztof Dobrowolski – rocz. śmierci
Śp. Jan Owoc
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Wiktorii i Olafa
SOLINA
Śp. Rodzice Pelagia i Józef Podkaliccy
Za Parafian

"Wiara nie lęka się rozumu, ale szuka jego pomocy, pokłada w nim
ufność. Jak łaska opiera się na naturze i pozwala jej osiągnąć pełnie,
tak wiara opiera się na rozumie i doskonali go. Wiara i rozum to jakby
dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi sie ku kontemplacji prawdy.
Potrzebna jest dziś praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. Wiara
pozbawiona oparcia na rozumie skupiła się bardziej na uczuciach i
przeżyciach, co stwarza zagrożenie, ze przestanie być propozycja
uniwersalną. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą
wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i
głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary, musi być odwaga rozumu".

św. Jan Paweł II, „Fides et ratio”

Ogłoszenia Duszpasterskie XIII Niedziela zwykła 1.07.2018 r.
1. We wtorek święto Tomasza Apostoła a w piątek wspomnienie bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej.
2. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania oraz możliwość spowiedzi; I piątek: w
lipcu nie będzie odwiedzin chorych, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w Bóbrce o godz. 17.00, w Orelcu 19.00, następnie Msza;
I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający a po nim Litania Loretańska
przed Najświętszym Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem tajemnicy
Różańca.
3. Do 1 września w Bóbrce w soboty o godz. 21.00 oraz do 26 sierpnia w Solinie
w niedziele o 19.00 są odprawiane dodatkowe Msze św. według niedzielne.
4. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu adoracji piątkowych nie ma..
5. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
ZAPOWIEDZI-Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć: Jacek
Roman z parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Tarnowie i Jolanta Owoc pochodząca z naszej parafii. Kto znałby przeszkody zachodzące między tymi osobami,
proszony jest o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.
*Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Mszy św. odpustowej w Solinie
i uczestniczyli w rodzinno-parafialnym spotkaniu. Serdeczne podziękowanie
dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie festynu
parafialnego. Instytucjom i osobom prywatnym: paniom za wspaniałe potrawy, osobom, które przygotowały bigos i żurek, panom za przygotowanie zaplecza, wszystkim, którzy dostarczyli fanty oraz tym, którzy zajęli się prowadzeniem spotkania.
Bóbrka
*Dziękuję rodzinom i osobom samotnym, które złożyły ofiarę na sprzątanie kościoła. Wszystkich innych proszę o złożenie takiej ofiary w ratach lub jednorazowo.
Orelec
*Dziękujemy za wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy
Rodzinę Pani Heleny Ulanowskiej
Intencje różańcowe na lipiec *Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją
swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepieni przez przyjaźń z
Panem i braćmi. *Za Ojca Świętego Franciszka, o dar męstwa i roztropności w pełnieniu posługi na Stolicy Piotrowej.
Wszystkim gościom i parafianom życzymy radości z odkrywania
piękna Boga w bogactwie świata i w drugim człowieku.

