NASZA MAŁA OJCZYZNA
Łopienka, wieś powstała w 1552 r. w
dobrach Balów. (obecnie nie zamieszkała). W 1757 r. właściciele wsi Strzeleccy
ufundowali murowaną cerkiew parafialną
pod wezwaniem św. Paraskewy , w której
umieszczono słynącą już łaskami ikonę
Matki Bożej z Dzieciątkiem.
W 2002 r. wysiłkiem wielu pasjonatów
cerkiew została odbudowana. Wielkie
wrażenie sprawia jej samotna sylwetka w górskiej dolinie, osieroconej po swojej
wsi. W każdą wakacyjną niedzielę, o godz. 15 odprawiane są tutaj msze święte dla
turystów. W pierwszą niedzielę października odbywają się w Łopience odpusty.
Zagórz, Sanktuarium Matki Bożej Nowego Życia, w murowanym kościele barokowym z 1697 r., znajduje się jedyny na terenie diecezji słynący łaskami obraz
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z XVI w., którego kult znany jest już od
XVII w.
opracował Zbigniew Kozicki

Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Wyszedł stamtąd i przyszedł do
swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli
Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość,
która Mu jest dana? I takie cuda dzieją
się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa,
Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas
także Jego siostry?» I powątpiewali o
Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej
ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w
swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też
ich niedowiarstwu. Potem obchodził
okoliczne wsie i nauczał.
(Mk 6,1-6)
Czy można zadziwić Bożego Syna? Okazuje się, że można. Udało się to
mieszkańcom Nazaretu. Ci, wśród których wzrastał, wśród których się wychowywał, zaskoczyli go swym niedowiarstwem. Za dużo wiedzieli o nim, jako o
człowieku, aby uwierzyć, że jest Bogiem. Nie tak wyobrażali sobie Mesjasza. Mieszkańcom Nazaretu przeszkadzało, że Jezus był taki „zwyczajny”.
Pamiętali, że mieszkał wśród nich, znali
Jego krewnych, wiedzieli, jakim był
dzieckiem, młodzieńcem. Także dzisiaj
wielu ludziom przeszkadza, że chrześcijaństwo jest takie „zwykłe”, a jego wyznawcy nie żyją w nieustannej ekstazie,
lecz dotykają ich wszystkie problemy

codzienności oraz zwyczajne ludzkie
ułomności. Poszukiwanie za wszelką
cenę nadzwyczajności nie jest obce wielu katolikom. Takie nastawienie jest
niebezpieczne dla wiary, ponieważ prowadzi do lekceważenia tego, co
„zwyczajne”.
Taką
lekceważoną
„zwyczajnością” w skrajnych przypadkach może się okazać nawet obecność
Jezusa Chrystusa pod postacią zwykłego opłatka w Najświętszym Sakramencie. Zdarza się, że ludzie po wielu latach ze zdumieniem odkrywają na nowo, iż podczas każdej Mszy świętej na
ołtarzu dokonuje się cud.Jezus jest
obecny w życiu człowieka tak „po prostu”. Czasami można w kazaniach usłyszeć historię o Synu Bożym, który przyszedł do kogoś w odwiedziny jako zwyczajny człowiek i nie został rozpoznany.
Piotr Blachowski

Poniedziałek

9 lipca

18.00

Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

10 lipca
11 lipca
12 lipca
13 lipca
14 lipca

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Niedziela

15 lipca

21.00
8.30
12.30

BÓBRKA
Śp. Helena Zadorożna– od dzieci
Dziękczynna za wnuki i prawnuki
Śp. Sabina, Józefa, Michał i Józef Ćwikła
Śp. Helena Zadorożna - od wnuków
O Boże błogosławieństwo dla Sylwi i
Mateusza w 6 rocznicę ślubu

Śp. Helena Zadorożna– od Rodziny
Fedorowiczów
Śp. Stanisław, Anna i Jerzy Kusz
ORELEC

Środa
Piątek

11 lipca
13 lipca

19.00
19.00

Niedziela

15 lipca

7.00
11.00

Niedziela

15 lipca

9.45
19.00

Śp. Jan i Zofia Dobrowolscy, Czesław,
Wiesław i Celina z Rodziny Dobrowolskich
Śp. Krzysztof Dobrowolski
O Boże błogosławieństwo dla Teresy i
Zygmunta Tkacz w 25 rocznicę ślubu.
SOLINA

Śp. Czesław, Michał i Józef

"Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której
przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale
zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się
z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca
jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr".
(List apostolski Novo millennio ineunte, 2001 r.)
"Na kryzys cywilizacji trzeba odpowiedzieć cywilizacją miłości,
opartą na uniwersalnych wartościach pokoju, solidarności i wolności,
które znajdują pełne urzeczywistnienie w Chrystusie".
(List apostolski Tertio millennio adveniente, 1994 r.)

św. Jan Paweł II

Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą– 8. 07. 2018 r.
1. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana z Dukli patrona naszej
archidiecezji. Dlatego pamiętajmy o niej w modlitwie.
2. W tym tygodniu w liturgii:
*w środę święto św. Benedykta– patrona Europy
*w czwartek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu- biskupa i
męczennika
*w piątek wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
3. W przyszłą Niedzielę w naszej wspólnocie będziemy go ścić ks. Marka
Pasiuka Pallotyna. Wygłosi do nas kazanie i po Mszy świętej zbierze ofiary na
potrzeby misji.
4. Również w niedzielę 15 lipca zapraszamy wszystkich parafian i gości na
festyn w Orelcu. Rozpoczęcie meczem o godz. 15.00.
W programie:
gry i zabawy dla dzieci, występy zespołów muzycznych, zabawa taneczna
oraz szeroka i smaczna oferta kulinarna.
Chętnych do pomocy przy montowaniu zaplecza zapraszamy w sobotę na
godzinę 9.00 przy świetlicy. Prosimy również o przynoszenie fantów, które
możemy dostarczać członkom rady parafialnej. Kobiety, które chcą pomóc
przy przygotowaniu potraw zapraszamy do świetlicy w sobotę na
godz. 14.00.
5. 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 święte według
formularza niedzielnego.
6. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu adoracji piątkowych nie ma..
7. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
8. W poniedziałek 16 lipca dzieci i młodzież wyjeżdżają na wakacje do
Świętej Katarzyny –koło Kielc. Spotkanie na parkingu przy kościele o
godz. 8.00.
Bóbrka
*Dziękuję rodzinom i osobom samotnym, które złożyły ofiarę na sprzątanie
kościoła. Wszystkich innych proszę o złożenie takiej ofiary w ratach lub
jednorazowo.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj
prosimy Rodzinę Pani Lucyny Ulanowskiej.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy obfitości Bożych
darów oraz radosnych i budujących spotkań z bliźnimi i przyrodą.

