NASZA MAŁA OJCZYZNA
Cerkiew w Górzance
Cerkiew greckokatolicka, parafialna, pw. Św.
Męczennicy Paraskewii została wybudowana w latach 1835-1838 r. z fundacji ówczesnego właściciela
wsi Feliksa Giebułtowskiego i miejscowej gromady .Została poświęcona 10 sierpnia 1938 r. Została
odnowiona w 1912 r. , podczas tej renowacji prace
malarskie wykonał Włodzimierz Pawlikowski. Od
1948 roku użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki, a od 1969 r. jako kościół
parafialny parafii Górzanka. Miała unikatowy ikonostas w którym poszczególne postacie były wycięte z deski, płaskorzeźbione i malowane. Według lokalnego przekazu
całość została wyrzeźbiona z grubego pnia lipy, którą przyniosły wzburzone wody
Wołkowyjki, a twarze świętych ikonostasu nawiązują do wyglądu dawnych mieszkańców Grzanki. Ikonostas umieszczony jest w cerkwi na granicy prezbiterium i nawy.
Pozornie oddziela on wiernych od ołtarza, z drugiej strony jednak łączy uczestników
liturgii ze światem duchowym. Ikony w tradycji wschodniej odgrywają bardzo ważna
role w zakresie przekazu wiary. Ikona ma prowadzić do Boga i przybliżyć treści zawarte w Biblii. Jest ona źródłem łaski o uświęcającej mocy. Odnowiony ikonostas płaskorzeźbiony został poświęcony przez Ks. Biskupa Adama Szala sufragana przemyskiego w dniu 17 maja 2009 r. We wnętrzu świątyni zachował się łaciński, przyścienny
ołtarz główny pw. Św. Marii Magdaleny, oraz dwa ołtarze narożne św. Michała Archanioła i św. Jana Chrzciciela stanowiące oryginalne wyposażenie świątyni. Przy tabernakulum stoją rzeźby św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz św. Kazimierza Królewicza które pochodzą z dawnego kościoła w Wołkowyi. Z kościoła w Wołkowyi
pochodzą również stacje Drogi Krzyżowej, ambona, Krzyż przy ołtarzu, obraz Matki
Bożej Niepokalanej, obraz św. Józefa, chorągwie i konfesjonały. W konfesjonałach
tych , w latach 1931-1940 spowiadał ks. Jan Siuzdak, proboszcz Wołkowyi, w 9142 r.
zginął w obozie Hartheim koło Linz w Górnej Austrii. Z lewej strony nawy ustawiony
jest ołtarz narożny św. Michała Archanioła w jego zwieńczeniu umieszczony jest obraz
Matki Bożej Bolesnej; a po stronie prawej, ołtarz św. Jana Chrzciciela z obrazem
Chrystusa „Ecce Homo” w zwieńczeniu. Na ścianach stropach polichromia figuralna
podkreślająca dążenie człowieka do Boga. Sufit nad prezbiterium ozdobiony jest polichromią przedstawiającą Boga Ojca w otoczeniu aniołów. Polichromia nad nawa ukazuje Trójcę Świętą spoglądającą na ziemię, a także sześcioskrzydłych aniołków. Obok
świątynni stoi kamienna, trójarkadowa dzwonnica parawanowa z drugiej połowy XIX
w. Zachowane są dwa dzwony, najstarszy dzwon pochodzi z 1744 r. Świątynia w
Grzance wraz z dzwonnica została wpisana do rejestru zabytków w 1975 r.
opr. Zbigniew Kozicki
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
Jezus powiedział do Żydów: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie
żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest
moje Ciało, wydane za życie świata".
Sprzeczali się więc między sobą Żydzi,
mówiąc: "Jak On może nam dać swoje
ciało do jedzenia?". Rzekł do nich Jezus:
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna
Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie
będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a
Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec,
a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie
spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest
chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on
taki jak ten, który jedli wasi przodkowie,
a poumierali. Kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki".
(J 6, 51-58)
Chrystus wzywa nas do uczestniczenia w życiu samego Boga. „Jak
Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa
będzie żył przeze Mnie”. Eucharystia to
zostawiona przez Chrystusa ciągle
otwarta możliwość przenoszenia doczesności w wieczność, a mówiąc dokładniej zamieniania krótkiego czasu ludzkiego życia na ziemi w wieczną i Bożą
egzystencję. My ciągle mamy tendencje

do ściągania Boga na ziemię, przykrawania Go do wymiarów naszej małej
doczesności. Tymczasem Pan Bóg ma
inne zamiary. Pragnie pomóc nam
w dorastaniu do wymiarów Jego nieograniczonej wieczności. Każde przyjęcie Komunii świętej winno pomagać
w tym dorastaniu do wymiarów Bożego
życia. Gdyby Eucharystia zawierała
energię użyteczną dla doczesności, ludzie korzystaliby z niej masowo. Najlepiej o tym świadczy zewnętrzna oprawa
pierwszej Komunii świętej. Ma ona
przede wszystkim wymiar doczesny —
piękny wystrój kościoła, odświętne stroje, fotograf, suto zastawiony stół, upominki. Niewiele to jednak ma wspólnego z pragnieniem Boga, który ma na
uwadze podłączenie ludzkiego serca
w obieg własnej krwi, a więc w swoje
wieczne życie.
Ks. Edward Staniek

Poniedziałek 20 sierpnia

18.00

Wtorek

21 sierpnia

18.00

Środa
Czwartek
Piątek

22 sierpnia
23sierpnia
24 sierpnia

18.00
18.00
18.00

Sobota

25 sierpnia

18.00

26 sierpnia

21.00
8.30
12.30

Niedziela

Środa

Piątek
Sobota
Niedziela

22 sierpnia

19.00

24sierpnia
25 sierpnia
26 sierpnia

19.00
15.00
7.00
11.00

Niedziela

26 sierpnia

9.45
19.00

BÓBRKA
1. Śp. Anna i Wacław Grabowscy
2. O zdrowie i potrzebne łaski dla Marii
1. Śp. Anna i Wacław Grabowscy
2. Za Parafian
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii w
18-te urodziny
1. Śp. Anna Jurkiewicz
2. Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Za Parafian
ORELEC
1. Śp. Regina Michalik i zmarli z rodziny
Michalików
2. Śp. Michał i Maria Mamrowicz
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Msza św. z udzieleniem sakramentu chrztu
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Bronisława
1. Śp. Stefan i Bronisława
2. W intencji Natalki i jej Rodziców
SOLINA
Śp. Jan, Katarzyna, Mieczysław, Franciszek
Porębski
Śp. Anna Ulanowska – od Rodziny
Wacławskich

Pragnę raz jeszcze przypomnieć tę prawdę, drodzy Bracia i
Siostry, adorując razem z wami tę tajemnicę: tajemnicę wielką,
tajemnicę miłosierdzia. Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas?
Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się aż
do końca - miłość, która nie zna miary" św. Jan Paweł II

Ogłoszenia Duszpasterskie XX Niedziela zwykła 19.08.2018 r.
1. W piątek święto św. Bartłomieja Apostoła, a za tydzień w niedzielę Uroczystość
NMP Częstochowskiej.
2. Za tydzień w naszej parafii będą gościć przedstawiciele pallotyńskiego Radio
PallottiFM. Po Mszy będziemy mogli wspomóc jego apostolską działalność składając ofiarę do puszki.
3. 2 września w związku z uroczystym jubileuszem 70-lecia OSP w Bóbrce Msza
św. będzie odprawiona o godz. 14.00 a nie o 12.30.
4. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i
przeprowadzenie festynu serdecznie dziękuję.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy
Rodzinę Pani Renaty Gładysz.
Życzymy wszystkim radosnych i twórczych spotkań z Bogiem i bliźnimi

