NASZA MAŁA OJCZYZNA
ZWIERZYŃ
Miejscowość Zwierzyń położona 355 m n p m
w najpiękniejszym przełomie rzeki San u stóp
lesistych góry Czulnia 576 m i Trzech Kopców 439
m. Dziś letniskowa miejscowość.
Na szczególna uwagę w Zwierzyniu zasługują
osobliwości przyrodnicze;
- bobry w starym korycie rzeki San w pobliżu ujścia
rzeki Olszanki
- rezerwat leśny „Przełom Sanu w Zwierzyniu” na stoku Grodziska 556 m
utworzony w 2003 r.
- w zakolu rzeki San w Zwierzyniu znajduje się prawdziwa osobliwość ornitologiczna, gdzie można spotkać duże ptaki wodne, gdzie najczęściej można podziwiać
żerujące czarne bociany i czaple siwe.
- w przełomie rzeki San w miejscowości Zwierzyń (w pobliżu elektrowni wodnej)
znajduje się „Cudowne źródełko” z mineralną wodą leczniczą, około 1,5 km na
południe od wsi przy zielonym szlaku pieszym – górskim, wybudowane zostały
stacje drogi krzyżowej aż do źródełka. Miejscowa tradycja powiada, że chciano tu
kiedyś wybudować cerkiew klasztorną, ale przygotowane kamienie do budowy w
tajemniczy sposób znikały. Uznano to za znak Boży i wykopano w tym miejscu
studnię, z której pewna niewiasta wydobyła krzyż. Krzyż metalowy emaliowany z
I połowy XIII w. pochodzący z miasta Limoges we Francji - 1500 km od Zwierzynia. Do 1922 r. krzyż znajdował się w tutejszej cerkwi. Obecnie krzyż znajduje się
w Muzeum Diecezjalnym w Przemyślu. Na pamiątkę niezwykłego zdarzenia wieś
nazwano Zdwiżyn (od ruskiego Wozdwyżenje Czestnoho Kresta – Podwyższenie
Krzyża Świętego). Do II wojny światowej studnia była otoczona czcią. Stał nad nią
drewniany krzyż, a co roku 27 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego
ciągnęli tutaj liczni pątnicy i pielgrzymi z całej okolicy , a nawet krajów ościennych. W uroczystej procesji udawali się z cerkwi do źródła i wówczas ksiądz święcił wodę, która miała moc uzdrawiającą. Tradycja ta odżyła w latach 90-tych XX
w. Od tej pory również odbywają się odpusty.
Dzięki inicjatywie ks. proboszcza z Myczkowiec i
mieszkańców Zwierzynia powstała kaplica, stacje
drogi krzyżowej, a liczni turyści przyjeżdżają tutaj
przemywać oczy i nabrać cennej wody do domu.
opr. Zbigniew Kozicki
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ
W Kanie Galilejskiej odbywało się
wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego
uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka
Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już
wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to
moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?
Jeszcze nie nadeszła moja godzina”.
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich
oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do
nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”.
I napełnili je aż po brzegi. Potem do
nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i
zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś
zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy,
którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego:
„Każdy człowiek stawia najpierw dobre
wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił
Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
(J 2, 1-11)
Jakie światła płyną do nas z tajemnicy Kany? Jezus, Jego Święta Matka i uczniowie uczestniczą w radości
prostych ludzi. Jezus przyszedł na świat
„nie tylko gwoli swej straszliwej ofiary,
ale również po to, by radości ludziom

przysporzyć” (Dostojewski). Wiedziała
o tym również Jego Matka prosząc o
znak. Chrystus nie odmawia swej Matce. Wierni nazywają Ją Wszechmocą
Błagającą. Mamy Matkę, która chce i
może nam pomóc. Ma czujne i miłosierne oczy, jak Jej Syn; dobre i wrażliwe
serce, jak On i ręce skłonne do pomocy,
jak ręce Jezusa łamiące chleb biednym.
Prawdziwa Matka zawierzenia, której
można zawierzyć, na której można się
oprzeć. Według nauki Soboru Watykańskiego II, prawdziwe nabożeństwo do
Matki naszego Pana nie polega na łatwowierności i przemijającym uczuciu,
lecz na wierze, synowskiej miłości i
naśladowaniu. Co mamy naśladować?
Najpierw Jej głęboką wiarę w Boską
moc Syna; wiarę bez znaków i cudów,
lecz opartą na słowie Jezusa. A następnie Jej dobroć i wrażliwość na ludzkie
sprawy.
Ks. Józef Kudasiewicz

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek

27 sierpnia
28 sierpnia
29 sierpnia
30 sierpnia

18.00
18.00
18.00
18.00

BÓBRKA
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
1. Śp. Anna i Wacław Grabowscy

2. W pewniej intencji
Piątek
Sobota

31 sierpnia
1 września

18.00
18.00

2 września

21.00
8.30
14.00

Środa

29 sierpnia

19.00

Piątek

31 sierpnia

19.00

Niedziela

2 września

7.00

1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla Bronisława z okazji imienin
2. Śp. Edward i Józef Dyl

11.00

1. O Boże błogosławieństwo dla Juliana w 3
urodziny
2. Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla
Barbary i Ryszarda

Niedziela

Niedziela

2 września

9.45

Śp.Anna Orłowska, Stefan i Władysław Kusz
1. Śp. Maria, Ludwik, Zygmunt, Edward
2. Śp. Jerzy Czerwski
Za Parafian
Śp. Zmarli z rodziny Kurek
Dziękczynna z prośbą o dalszą Boża opiekę
dla OSP Bóbrka
ORELEC
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
Aliny z okazji urodzin
1. O Boże błogosławieństwo dla Łukasza i
Natalii w 2 urodziny
2. O Boże błogosławieństwo dla Michała
Wojtanowskiego i jego Rodziców

SOLINA
Za cierpiących w czyśćcu

W Kanie Galilejskiej Maryja mówi do sług weselnego przyjęcia: “Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Począwszy od 1382 roku staje
Maryja wobec synów i córek tej ziemi, wobec całych pokoleń, i powtarza te
same słowa. Na tej drodze Jasna Góra staje się szczególnym miejscem
ewangelizacji. Słowo Dobrej Nowiny uzyskuje tutaj jakąś
wyjątkową
wyrazistość, a równocześnie zostaje jakby zapośredniczone przez Matkę.
Jasna Góra wniosła w dzieje Kościoła na naszej ziemi i w całe nasze
polskie chrześcijaństwo ów rys macierzyński, którego początki wiążą się z
wydarzeniem Kany Galilejskiej.
Św. Jan Paweł II Jasna Góra 1983 r.

Ogłoszenia Duszpasterskie XXI Niedziela zwykła 26.08.2018 r.
1. W liturgii wspominamy: *w poniedziałek św. Moniki* we wtorek św. Augustyna
*w środę męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
2. W tym tygodniu jest I sobota miesiąca. O godz. 18.30 Różaniec wynagradzający
przed Najświętszym Sakramentem a o godz. 19.00 Msza św z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
3. W sobotę 1.09 będzie jeszcze odprawiona Msza św. o godz. 21.00 – koniec
wakacji. Natomiast 2.09 nie będzie już Mszy św. w Solinie o godz. 19.00.
4. Pan Wójt zaprasza dzisiaj na Gminne Dożynki do Myczkowa.
5. Dzisiaj w naszej parafii gościmy pallotyńskie Radio PallottiFm. Ks. Łukaszowi
dziękujemy za wygłoszone kazanie. Po Mszy św. wychodząc z kościoła będziemy
mogli wspomóc apostolską działalność tego radia ofiarą do puszki.
6. 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.
7. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
Bóbrka
* W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Orelec
*Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne wsparło nasze prace przy kościele kwotą 1000 zł.
Solina
*Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy
Rodzinę Pani Heleny Szpila.
Intencje różańcowe na wrzesień
*Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we
własnej ojczyźnie.
*Aby katecheci byli w swoim życiu świadkami wiary, którą głoszą.
Niech spotkanie z Jezusem i Jego Matką przemienia nas i czyni
głosicielami Ewangelii w Ojczyźnie

***Synku, przed godziną w szafce były dwa
ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie
zauważyłem tego drugiego.
***Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu:
- Mój tata pływa w marynarce-chwali się
jeden
- A mój w kąpielówkach - odpowiada drugi.

CZĘSTO PROSIMY
BOGA, BY ZMIENIŁ
NASZĄ SYTUACJĘ.
NIE WIEDZĄĆ,
ŻE ON POSTAWIŁ
NAS W NIEJ
PO
TO, BY ONA ZMIENIŁA NAS.

