NASZA MAŁA OJCZYZNA
Cerkwie
Odwiedzając Bieszczady warto zwiedzić tak ważne
kulturowo dla tego regionu obiekty sakralne jakimi są
cerkwie. Największe skupisko tych architektonicznych
pereł znajduje się na Pogórzu Bieszczadzkim, szczególnie w rejonie Ustrzyk Dolnych. Większość świątyń w
południowej, najwyższej części polskich Bieszczadów została zniszczona w okresie po II wojnie światowej. Różnorodność zachowanej cerkiewnej architektury dokumentuje niezwykłą historię tych ziem. Licznie reprezentowanym stylem architektonicznym jest tzw. ukraiński styl narodowy. Reprezentują go cerkwie w Roztoce, Hoszowie, Bystrym i Chmielu. Z kolei cerkwie w czarnej i Rabem należą do
klasycystycznej architektury cerkiewnej, a cerkwie w Smolniku i Liskowatem do
nielicznie już zachowanych cerkwi Bojkowskich. Rowerowe wędrówki mogą być
doskonałym urozmaiceniem pobytu w Bieszczadach. Niedostępne dla zmotoryzowanych, wyludnione doliny stoją otworem tylko dla pieszych i rowerzystów.
Trasy biegną dobrze utwardzonymi drogami szutrowymi. Zwiedzanie na rowerze dolin to poznawanie skomplikowanej historii bieszczadzkich miejscowości
i obcowanie z bujna przyrodą.
opracował Zbigniew Kozicki

Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Następnie przywołał do siebie
Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po
dwóch. Dał im też władzę nad duchami
nieczystymi i przykazał im, żeby nic z
sobą nie brali na drogę prócz laski: ani
chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie
wdziewajcie dwóch sukien!» I mówił do
nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie,
zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i
wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też
wiele złych duchów oraz wielu chorych
namaszczali olejem i uzdrawiali
( Mk 6, 7-13 )
Dla nas, uczniów, bardzo ważne
jest umieszczenie naszego człowieczeństwa w kontakcie z ciałem Pana, czyli
zaniesienie Mu z ufnością i pełną szczerością, aż do końca, tego czym jesteśmy.
Jezus, jak powiedział siostrze Faustynie,
cieszy się, gdy mówimy Mu o wszystkim, nie nuży się wydarzeniami naszego
życia, które już zna, oczekuje, że będziemy się nimi dzielić, a nawet opisem naszych dni (por. Dzienniczek, 6.09.1937).
W ten sposób poszukuje się Boga w takiej modlitwie, która byłaby przejrzysta
i nie zapominała o wyznaniu i zawierzeniu bied, trudów i przeciwieństw. Serce
Jezusa zdobywa się szczerym otwarciem, sercem, które potrafi rozpoznać i
opłakiwać swoje słabości, z ufnością, że

właśnie tam działać będzie Boże miłosierdzie. Czego Jezus od nas oczekuje?
Pragnie On serc naprawdę konsekrowanych, które żyją przebaczeniem otrzymanym od Niego, aby je przelewać ze
współczuciem na braci. Jezus poszukuje
serc otwartych i delikatnych wobec słabych – w żadnym wypadku surowych;
serc uległych i przejrzystych, które nie
udają wobec tych, którzy mają w Kościele zadanie wskazywania drogi.
Uczeń nie waha się stawiać sobie pytań,
ma odwagę przeżywania wątpliwości i
zanoszenia ich Panu, formatorom i przełożonym, bez kalkulacji i powściągliwości. Wierny uczeń dokonuje czujnego i nieustannego rozeznania, wiedząc,
że serce trzeba wychowywać każdego
dnia, począwszy od uczuć, aby uniknąć
wszelkiej dwulicowości w postawach i
w życiu.
Papież Franciszek

Poniedziałek

16 lipca

18.00

Wtorek
Środa

17 lipca
18 lipca

18.00
18.00

Czwartek

19 lipca

18.00

Piątek

20 lipca

18.00

Sobota

21 lipca

18.00

Niedziela

22 lipca

21.00
8.30

BÓBRKA
Śp. Zofia Podkalicka– od Doroty Uryiasz z
Rodziną

Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita i
Andrzej Warchol
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Igora w 1 urodziny
Śp. Marian Myrta

12.30
ORELEC
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę
Matki Bożej dla Beaty , Anny i Krystyny
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Czesława z okazji imienin

Środa

18 lipca

19.00

Piątek

20 lipca

19.00

Niedziela

22 lipca

7.00

Śp. Jan

11.00

Śp. Dorota Janicka
SOLINA

Niedziela

22 lipca

9.45

O Boże błogosławieństwo dla Piotra
Rogali w rocznicę urodzin

19.00

Śp. Mieczysław Brędzowski w 14 rocz.
śmierci i Grzegorz

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.
(...)Każdy z was znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś
wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o
którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie
można się uchylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba <> i <>,tak jak to Westerplatte, w
sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych.”
św. Jan Paweł II

Ogłoszenia duszpasterskie na XV Niedzielę Zwykłą– 15. 07. 2018 r.

1. Dzisiaj w naszej wspólnocie gościmy ks. Marka Pasiuka Pallotyna.
Wygłosi do nas kazanie i po Mszy świętej zbierze ofiary na potrzeby misji.
2. Jutro wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel.
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
formularza niedzielnego.
4. W poniedziałek 16 lipca dzieci i młodzież wyjeżdżają na wakacje do
Świętej Katarzyny koło Kielc. Spotkanie na parkingu przy kościele o
godz. 8.00.
5. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu adoracji piątkowych nie ma.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
7. W przyszłą niedzielę z racji bliskiego wspomnienia św. Krzysztofa po
każdej Mszy będziemy święcić pojazdy.
8. Dzisiaj przeżywamy festyn w Orelcu. Serdecznie zapraszamy gości i
parafian. Rozpoczęcie meczem o godz. 15.00. W programie:
gry i zabawy dla dzieci, występy zespołów muzycznych, zabawa taneczna oraz szeroka i smaczna oferta kulinarna.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i
przeprowadzenie tego dzieła.
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 Marty Brendzowskiej.
Życzymy wszystkim radosnego
świętowania i dobrego wypoczynku
wakacyjnego.
Zachęcamy do wspólnej zabawy
na festynie w Orelcu

