NASZA MALA OJCZYZNA
Kapliczki w naszej parafii
Bóbrka
1. Kapliczka pańszczyźniana.
W 1848 roku, przy drodze przez wieś w kierunku do Myczkowiec, wzniesiono kapliczkę, upamiętniającą zniesienie
pańszczyzny. Pod kapliczką, ówczesnym zwyczajem zakopano „pańszczyznę” czyli księgi powinności chłopów względem
dworu. Kapliczka murowana, na rzucie kwadratu, od frontu
głęboka wnęka zamknięta półkoliście, z boków takież płycizny. Gzyms profilowany. Dach czterospadowy o wyciętych połaciach, pobity
blachą, z latarnią zwieńczoną krzyżem. Kapliczka stoi nadal, lecz teraz tyłem
do drogi (pierwotnie droga biegła poniżej kapliczki). W 2001 r. kapliczkę odrestaurowano. We wnętrzu znajduje się ikona Matki Boskiej w typie Umilenie,
wykonana przez artystę Leona Chrapko (zamieszkałego w
Bóbrce).

Solina – Zabrodzie;
1. Kapliczka murowana.
Wzniesiona na planie kwadratu z figurką św. Jana Nepomucena (patron dobrej spowiedzi). Stoi na prywatnej posesji
Stanisława Pawłowskiego.
2. Kapliczka św. Jana Nepomucena.
0dbudowana w drugiej połowie XX w., na planie kwadratu, z
kamienia, z wnęką bez figury. Dach dwuspadowy, kryty deską, zwieńczony krzyżem łacińskim. W tym miejscu istniała
od wieków kapliczka drewniana z figurą Św. Jana Nepomucena. Kapliczka stoi w okolicy, w której przebiegała dawna
granica między Zabrodziem (dzisiaj Solina) a Myczkowem.
Usytuowana przy drodze prowadzącej do Myczkowa, na posesji rodziny Podkalickich. Za kapliczką widoczny zarys
starej drogi prowadzącej przez potok w kierunku tzw.
„Dębów”. Przekaz ustny Pani Heleny Szpila.
Opracował; Zbigniew Kozicki

Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Apostołowie zebrali się u Jezusa i
opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i
czego nauczali. A On rzekł do nich:
"Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco". Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc
łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy
Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce
nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. (Mk 6, 30-34)
Umiejętność
odpoczywania
i organizowania odpoczynku stanowi
istotny element miłości bliźniego. Zmęczenie rzutuje bezpośrednio na odniesienie do innych. Znacznie łatwiej zachować spokój w sytuacjach trudnych, gdy
człowiek dysponuje świeżymi siłami, niż
wówczas gdy pada ze zmęczenia. To
prawdziwa miłość wzywa do troski
o własny odpoczynek, byśmy mogli być
dla ludzi dobrzy, i troski o ich odpoczynek, by oni mogli być dobrzy dla innych.
Nie chodzi tu o wielkie wyjazdy na
wczasy, które często są utrudnieniem
a nie odpoczynkiem. Chodzi o godziny
snu, o kilkugodzinny spacer, o relaks,
który pomaga w odnalezieniu siebie
i spojrzeniu na całość aktualnych zadań
z pewnej perspektywy. Jezus ujął to
wspaniale używając w swym wezwaniu
słowa „nieco” — „odpocznijcie nieco”.

Czasem wystarczy godzina wytchnienia, by na zmęczonej twarzy pojawił się
znów uśmiech. Najgroźniejszym przeciwnikiem odpoczynku we współczesnym świecie jest przeliczanie godzin
oddechu na pieniądze, jakie w tym czasie można zarobić. Jest to spojrzenie
bardzo krótkowzroczne. Mądry odpoczynek ma wielki wpływ nie tylko na
odniesienie do innych ludzi, lecz również na wydajność pracy. Opłaca się
zatem zarówno z punktu widzenia dobrej atmosfery między ludźmi, jak i
z punktu widzenia ekonomicznego.
Warto się o tym przekonać. Aby refleksja nad wypoczynkiem nie była tylko
słowem, spróbujmy w najbliższych
dniach, dla swoich bliskich, zorganizować chwilę odpoczynku. Niech to będzie ta forma oddechu, którą oni sami
najbardziej lubią. Ks. Edward Staniek
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O Boże błogosławieństwo dla Zosi w 4 urodziny
Śp. Krzysztof Krzysztoń
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Śp. Stanisław Zaniewicz – 20 rocznica
śmierci
Śp. Tadeusz Śnieżek – 6 rocznica śmierci
SOLINA
Śp. Anna Ulanowska – od syna Mieczysława z rodziną
Za Parafian

„Odnosimy pracę ludzką naprzód do Boga Stwórcy. Przede wszystkim
bowiem samo dzieło stworzenia (czyli wyprowadzenia bytu wszechświata z
nicości) przedstawione jest w Księdze Rodzaju jako „praca” Boga rozłożona
na sześć „dni stworzenia”. Po tych dniach Bóg odpoczął dnia siódmego
(por. Rdz 2, 2), przez co Pismo Święte nakłada również na człowieka
powinność odpoczynku; oddawania Bogu dnia świętego. (…) Praca jest
powinnością człowieka: zarówno wobec Boga, jak też wobec ludzi, zarówno
wobec własnej rodziny, jak też wobec narodu-społeczeństwa, do którego
należy. Tej powinności – czyli obowiązkowi pracy – odpowiadają też
uprawnienia człowieka pracy. Należy je ujmować w szerokim kontekście
praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i
urzeczywistnianiu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków
danego ”
św. Jan Paweł II „Laborem exercens”, nr 19

Ogłoszenia Duszpasterskie XVI Niedziela zwykła 22.07.2018 r.
1. Dzisiaj w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa po każdej Mszy św. będzie
błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane z tej okazji w całości będą przekazane na środki transportu dla misjonarzy. Dziękujemy serdecznie.
2. Jutro święto św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy, w środę święto św. Jakuba Apostoła a czwartek wspomnienie św. Joachima I Anny, rodziców NMP.
3. W środę w Bóbrce o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy.
4. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
Bóbrka
*Panie, które zechciałyby wspomóc zorganizowanie festynu przez upieczenie ciasta, prosimy o zgłoszenie się dziś w zakrystii lub w ciągu najbliższego tygodnia.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy
Rodzinę Pani Ilony Sypuła.
Życzę, byśmy pamiętali, że Bóg ciągle lituje się nad ludźmi ale
nie przez mówienie: „będzie dobrze” lub „dasz radę”. Litość Pana
Boga to wejście w nasze życie, to pomocna dłoń Ojca do nas wyciągnięta, to Jezus – Bóg, który stał się człowiekiem. Jaka jest moja
odpowiedź?

*Pani w przedszkolu rozdała
dzieciom rysunek kaczki z
parasolem do pokolorowania.
Zbierając prace zauważyła, że
Jasiu pomalował kaczkę na
czerwono.
-Jasiu -spytała– ile razy w
życiu widziałeś czerwoną
kaczkę?
-Tyle samo co kaczkę z
parasolem :)

