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Krzyż na Tarnicy
Wędrując po bieszczadzkich szlakach w okolicy Ustrzyk Górnych
uderza widok krzyża na Tarnicy (1346 m), wznosi się w niebo metalowa konstrukcja o wysokości ponad siedem metrów. Myśl postawienia
krzyża w tym miejscu zrodziła się w gronie miłośników Bieszczadów,
uczestników organizowanej od stanu wojennego w każdy Wielki Piątek drogi krzyżowej na Tarnicę. Dzięki zabiegom młodzieży skupionej
w Ośrodku Duszpasterstwa Młodzieży w Jarosławiu oraz osób ze środowiska PTTK w Rzeszowie, wykonano metalowe elementy, które
zostały przywiezione do Ustrzyk Górnych, skąd wieczorem z 6 na 7 czerwca 1987 r.
wyruszyła na Tarnicę szlakiem czerwonym przez Szeroki Wierch grupa turystów –
pielgrzymów. Szli Oni około 5,5 godz., niosąc metalowe konstrukcje, cement, piasek.
Po północy byli na szczycie, następnie w ciągu kilku godzin zmontowali i ustawili
krzyż, a o świcie duszpasterz młodzieży przemyskiej ks. dr Franciszek Rząsa odprawił
przy nim Mszę Św. Nastąpiła ogromna radość po poświęceniu krzyża „bieszczadzkim
kropidłem”, czyli gałązka borowiny. W czasie mszy św. nastąpiło wzruszenie, gdy za
grzbietów Krzemienia zaczęły pojawiać się pierwsze pojedyncze promyki słońca, jakby grały na górskich grzbietach, potem zalśniły całym blaskiem porannym. W momencie ukazania się słońca, nad szczytem pojawiły się setki małych ptaszków, które zaczęły krążąc nad Tarnicą, zdziwione chyba obecnością tak dużej ilości osób w tym
miejscu o tak wczesnej porze. Homilia ks. Franciszka trwała bardzo krótko, powiedział
On, … wobec tej przyrody nie mam nic do powiedzenia, wschodzące słońce i te ptaszki
powiedziały nam wszystko – chwalmy Boga... Obecna tablica znajdująca się obok krzyża została odsłonięta i poświęcona w maju 1997 r., czyli w X rocznicę budowy krzyża.
Treść nowej tablicy brzmi; „Wznoszę swoje oczy ku górom Skądże nadejdzie mi pomoc”. Zima
1999/2000 r. była ostatnią zima dla krzyża postawionego na Tarnicy w 1987 r. – krzyż złamał się. Droga Krzyżowa w Wielki Piątek 2000 r. na Tarnicę
odbyła się do złamanego krzyża. Postawienie nowego krzyża było inicjatywą: Archidiecezji Przemyskiej gdzie promotorem był Ks. prof. dr Kazimierz Bełch, oraz Oddziału Miejskiego PTTK w Rzeszowie gdzie promotorem był Kol. Przewodnik Górski
Marian Duda. Rozpropagowali Oni ogólnopolska kwestę na rzecz wykonania nowego
krzyża. Krzyż wykonało społecznie przedsiębiorstwo „TYWENT” z Tyczyna – został
wykonany krzyż o wysokości 8,5 m ze stali chromoniklowej. W dniu 2. 09. 2000 r., z
Wołowatego, nastąpiło wyniesienie 5 elementów krzyża, cementu, piasku – dokonała
tego 150 osobowa grupa pielgrzymów – turystów. Mszę Św. i poświęcenie krzyża na
Tarnicy w dniu
16.09.2000 r. celebrował pod krzyżem Ordynariusz Diecezji
Zielonogórsko – Gorzowskiej Ks. Biskup Adam Dyczkowski w asyście 350 pielgrzymów – turystów.
opr. Zbigniew Kozicki
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że
nie ma tam Jezusa, a także Jego
uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do
Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś
odnaleźli Go na przeciwległym brzegu,
rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli
chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa
na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do
Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega
dzieło [zamierzone przez] Boga, abyście
uwierzyli w Tego, którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie
uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi
jedli mannę na pustyni, jak napisano:
Dał im do jedzenia chleb z nieba». Rzekł
do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam
chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da
wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z
nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj
nam
zawsze
tego
chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam jest
chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy,

nigdy pragnąć nie będzie. ( J 6,24-35)
Ludzie idą z Chrystusem, bo widzieli znaki. Na końcu tym, co ich syci
jest to, że zjedli chleba i nie byli już
głodni. Może liczyli na jakiś prywatny
cud, uzdrowienie. My też możemy tu
siedzieć i myśleć w ten sposób. Albo też
na końcu czerpać jedynie radość z tego,
żeśmy się najedli, zdobyli dobra materialne. Może i my jesteśmy przy Chrystusie. Może jesteśmy tak blisko, ale
Jego i nasze pragnienia kompletnie się
rozmijają. Nasze oczekiwania są rożne
od tego, co chce nam ofiarować Jezus.
Rozmnożony chleb to był znakiem dla
ludzi, by wskazać coś znacznie większego i ważniejszego. A ludzie zatrzymali się tylko na tym znaku. Dał im
chleb, bo chciał im okazać, że chce im
dać samego siebie.
bp. Grzegorz Ryś
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Poniedziałek 6 sierpnia
Święto Przemienienia
Pańskiego
Wtorek
7 sierpnia

17.30

Śp. Anna i Wacław Grabowscy

18.00

Środa

8 sierpnia

18.00

Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Anna Ulanowska – od uczestników
pogrzebu

Czwartek

9 sierpnia

18.00

Piątek

10 sierpnia

18.00

Sobota

11 sierpnia

18.00
21.00

Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Zofia i Bronisław Podkaliccy oraz
zmarli z Rodziny – od Anny
Matuszewskiej z Rodziną

12 sierpnia

8.30

Za Parafian
Śp. Anna i Wacław Grabowscy

Niedziela

12.30

Śp. Anna i Wacław Grabowscy
O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla ks. Dariusza z okazji imienin–
od OSP Bóbrka

ORELEC
Poniedziałek 6 sierpnia
Święto Przemienienia
Pańskiego

19.00

Śp. Norbert Kuźniar

Środa

8 sierpnia

19.00

Piątek

10 sierpnia

19.00

12 sierpnia

7.00

Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Maria i Michał Długi
Śp. Maria Nawrocka

Niedziela

11.00

SOLINA
Niedziela

12 sierpnia

9.45
19.00

Ogłoszenia Duszpasterskie XVIII Niedziela zwykła 5.08.2018 r.
1. Jutro Święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. o godz. 17.30 w Bóbrce i o 19.00
w Orelcu.
2. W środę w Bóbrce o godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. W czwartek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), patronki
Europy, a w piątek święto świętego Wawrzyńca.
4. W sobotę po Mszy św. o 18.00 Modlitwa za Ojczyznę.
5. Przy błogosławieństwie kierowców i pojazdów na środki transportu dla misjonarzy
została zebrana kwota 1605 zł. Serdecznie dziękujemy za złożone ofiary.
6. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii
7. W najbliższym czasie zapraszamy na parafialne festyny:
& Orelec 12. 08. 2018 r.
Rozpoczęcie festynu o godz. 15.00. Około godz. 17.00 występ„BIESZCZADZKIEGO
BARDA PIOTRA ROGALI ROGALIKA”. W programie: gry i zabawy dla dzieci;
loteria fantowa; szeroka i smaczna oferta kulinarna; występy zespołów i zabawa
taneczna .
& Bóbrka 15. 08. 2018 r.
Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 12.30.
Po Mszy rozpoczęcie festynu około 14.00 występem Scholi parafialnej –parking przy
kościele . O 15.00 gra zespół „Lirepi”. W programie: gry i zabawy dla dzieci;
„dmuchaniec”; loteria fantowa; szeroka i smaczna oferta kulinarna oraz zabawa
taneczna .
Serdecznie zapraszamy.
Prosimy o pomoc w przygotowaniu festynów i dostarczanie fantów na loterię.
Orelec
& Dziękujemy Rodzinom za wykoszenie trawy przy kościołach i na cmentarzu.
& W sobotę 11 sierpnia na godz. 9.00 zapraszamy chętnych do pomocy w rozstawianiu
stołów, parasoli i przygotowaniu stoisk gastronomicznych. Natomiast na godz. 14.00
zapraszamy panie, które chcą pomóc w przygotowaniu potraw.
Solina
Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy Rodzinę
Pani Renaty Sypuła.
Oby przyjmowanie przez Chleba Życia przynosiło owoce dobra oraz
zaspokojenia głodu duchowego i fizycznego w życiu naszym i innych, a
przez to byśmy prowadzili spotykanych ludzi na co dzień do Chrystusa.

Śp. Stanisław Orłowski
Śp. Anna Ulanowska – od Henryka
Turoń

"Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość:
jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem”.
(Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.)

Idzie turysta drogą spotyka Bacę i pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę bo chcę zdążył na pociąg o 10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego byka to i na ten o 9.15 zdążycie.

