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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

 NASZA MAŁA OJCZYZNA 
Czy wiedzieliśmy że…? 

  Kapliczki są pod względem kształtu, sposobu wykonania 
i materiału, bardzo rozmaite. Ogólnie możemy je podzielić 
na cztery zasadnicze typy. Krzyże drewniane, kapliczki 
szafkowe, kapliczki murowane i rzeźby kamienne. 
   * Krzyże stawiane są jednoramienne (łacińskie) wysoko-

ści 2-3 m, na których tylniej ścianie przymocowane jest tarczowato wycięto tło z de-
sek, malowanych na niebiesko, co ma wyobrazić niebo. Aby złudzenie było zupełne, 
na „niebie” znaczy się białą farbą księżyc, gwiazdy i słońce. Do krzyża przybita jest 
postać Chrystusa, bądź to rzeźbiona w drewnie, bądź malowana na odpowiednio wy-
ciętej blasze. Górna część krzyża i boki osłania kabłąkowato wygięty daszek, mający 
ochraniać przed deszczem. 
* Kapliczki szafkowe są to rozmaitego kształtu i wielkości płaskie skrzyneczki, zrobio-
ne z drzewa, w których porozmieszczane są rzeźbione świątki. 
Czasem front kapliczki jest osłonięty, by tym sposobem uchronić figurki od zanie-
czyszczania. Kapliczki te umieszczone bywają na samotnych drzewach  lub specjal-
nych słupach. Wewnątrz kapliczki znajduje się przeważnie postać Chrystusa na krzyżu, 
u stóp którego stoi Matka Boska z Maria Magdaleną lub dwaj apostołowie. 
*Wśród kapliczek murowanych rozróżniamy dwa rodzaje. 
Jeden to prymitywnie sklecone kapliczki pasterskie zbudowane z dużych płaskich ka-
mieni. Spotykamy je na przełęczach górskich, wzdłuż ścieżek grzbietowych, a są one 
wspomnieniem życia pasterskiego, jakie dawniej prowadzili Bojkowie: kapliczki te 
znaczą dawne szlaki pasterskie. 
*Drugi typ murowanej kapliczki, to kapliczka wioskowa. Stoi ona pośród wsi przy 
drodze, zbudowana jest również z kamienia, ale znacznie staranniej  kamienie spojone 
glina, czasem jakiś gzymsik dla ozdoby, zewnątrz tynkowana i bielona. Kapliczka taka 
nakryta jest starannie daszkiem z gontów lub z blachy, który zdobi kuty krzyż żelazny. 
W ścianach kapliczki znajduje się jedno lub kilka zagłębień, w którym umieszcza się 
figurki świętych. Murowane kapliczki dochodzą czasami do znaczniejszych rozmia-

rów, wówczas ich wnętrze stanowi niewielka iz-
debka z ołtarzem.                    
 opr. Zbigniew Kozicki 

WAKACYJNA EDUKACJA 

-Tata! Zobacz toperz leci ! 
-Nietoperz synu. 
-Ooo, a taki podobny.  
-  

-Tata, ten pan ciebie się kłania. 
-Nie ciebie , tylko tobie. -Miii ? 
-Nie  mi, tylko mnie. 
-No przecież  mówię, że ciebie. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 Jezus udał się na drugi brzeg Je-
ziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkie-
go. Szedł za Nim wielki tłum, bo ogląda-
no znaki, jakie czynił dla tych, którzy 
chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i 
usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliża-
ło się święto żydowskie, Pascha. Kiedy 
więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że licz-
ne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do 
Filipa: "Gdzie kupimy chleba, aby oni 
się najedli?" A mówił to, wystawiając go 
na próbę. Wiedział bowiem, co ma czy-
nić. Odpowiedział Mu Filip: "Za dwie-
ście denarów nie wystarczy chleba, aby 
każdy z nich mógł choć trochę otrzy-
mać". Jeden z Jego uczniów, Andrzej, 
brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: 
"Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć 
chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz 
cóż to jest dla tak wielu?" Jezus zaś 
rzekł: "Każcie ludziom usiąść". A w 
miejscu tym było wiele trawy. Usiedli 
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła 
do pięciu tysięcy. Jezus więc wziął chle-
by i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał 
siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, 
rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się 
nasycili, rzekł do uczniów: "Zbierzcie 
pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło". 
Zebrali więc i ułomkami z pięciu chle-
bów jęczmiennych, pozostałymi po spo-
żywających, napełnili dwanaście ko-
szów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki 
znak uczynił Jezus, mówili: "Ten praw-
dziwie jest prorokiem, który ma przyjść 
na świat". Gdy więc Jezus poznał, że 

mieli przyjść i porwać Go, aby Go ob-
wołać królem, sam usunął się znów na 
górę.                        (J 6, 1-15)            
 Jezus chciał zostać Mistrzem po-
magającym każdemu człowiekowi do-
brej woli w opanowaniu sztuki prawdzi-
wej miłości. Taką drogę rządzenia świa-
tem wybrał i nigdy z niej nie zrezygno-
wał. Walka o rządy duszami, jaką pro-
wadzi Mistrz z Nazaretu, trwa. Oby 
znalazł takich, którzy świadomie zrezy-
gnują ze sprawowania władzy i zajmą 
się żmudną pracą doskonalenia człowie-
ka. Gdy wielu ludzi potrafi życiem grać 
i śpiewać w duchu Ewangelii, sami nie 
wiedząc kiedy, zadziwią świat pieśnią 
swego Mistrza, jakim jest Chrystus. On 
rządzi światem jak dobry nauczyciel 
i pedagog, mając na uwadze doskonale-
nie duszy zgłaszającego się do Niego 
ucznia.                   Ks. Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek   30 lipca  18.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne 

łaski dla ks. Dariusza z okazji imienin 

Wtorek           31 lipca  18.00 Śp. Dariusz Czerwski 

Środa            1 sierpnia 18.00 Śp. Anna i Władysław Grabowscy  

Czwartek      2 sierpnia 18.00 1. Śp. Anna i Władysław Grabowscy 

2. O Boże błogosławieństwo dla Jacka i 

Danuty w 15-tą rocznicę ślubu 

Piątek            3 sierpnia 18.00 Śp. Anna i Władysław Grabowscy  

Sobota          4 sierpnia 18.00 Śp. Anna i Władysław Grabowscy  

21.00 Za parafian 

Niedziela     5 sierpnia 8.30 Śp. Helena Zadorożna – od uczestników 

pogrzebu  

12.30 Śp. Anna i Władysław Grabowscy 

ORELEC 

Środa            1 sierpnia 19.00  

Piątek            3 sierpnia 19.00  

Niedziela     5 sierpnia 7.00 Śp. Edward i Józef Dyl 

11.00 Śp. Bronisław, Tekla, Antoni i Maria 

Zaniewicz  

SOLINA  

Niedziela      5 sierpnia  9.45 Za cierpiących w czyśćcu 

19.00 Śp. Krzysztof Krzysztoń 

 "Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy,    
  która nie zawsze jest zgodna z opinią większości.              
Słucha on głosu sumienia, a nie siły,            
i w ten sposób broni ubogich i pogardzanych". 

      (Adhortacja Familiaris Consortio, 1981 r.) 

Ogłoszenia Duszpasterskie XVII Niedziela zwykła  29.07.2018 r. 

1. We wtorek wspomnienie św. Ignacego Loyoli – założyciela jezuitów, a w środę św. 

Alfonsa Marii Liguoriego  - założyciela redemptorystów. 

2. W środę rozpoczyna się sierpień – miesiąc trzeźwości - w Bóbrce o godz. 18.00 No-

wenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

3. W tym tygodniu przypadają: I czwartek miesiąca: o 17.30 adoracja Najświętszego 
Sakramentu z modlitwą o powołania oraz możliwość spowiedzi; I piątek: od 9.00 od-

wiedziny chorych, adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi w 
Bóbrce o godz. 17.00 i o 18.00 Msza św., w Orelcu o godz. 19.00 spowiedź i o 19.30 
Msza św.; I sobota – o godz. 17.30 Różaniec wynagradzający przed Najświętszym 
Sakramentem a następnie Msza św. z rozważaniem jednej tajemnicy Różańca. 
4. W sobotę wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów, w modlitwie 

polecamy wszystkich duszpasterzy. 

5. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii. 

6. W sobotę 4 sierpnia zapraszamy na festyn pod  hasłem „Dzień Bobra”. Rozpoczęcie 

o godz. 16.30 w świetlicy wiejskiej w Bóbrce. 

6. W najbliższym czasie w naszej parafii będziemy radować się parafialnymi festy-

nami. W Orelcu 12 sierpnia a w Bóbrce 15 sierpnia. Już teraz prosimy o włączenie się 

w przygotowanie tych wydarzeń. Możemy to uczynić  fantów, które można dostarczać 

przedstawicielom rad parafialnych albo na, zgłoszenie się do pomocy przy przygotowa-

niu zaplecza, pieczeniu ciast oraz pomoc w dyżurach przy  poszczególnych stoiskach. 

Intencje różańcowe na sierpień: (1)aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne 

chroniły rodziny (2) za zniewolonych przez nałóg pijaństwa,  o dar wolności i zdrowie. 

               Bóbrka 

& Przedstawiciele firmy AVIVA w porozumieniu z Sołtysem zapraszają na spotkanie 

pod hasłem: „DOM to  najważniejsze miejsce w Twoim życiu”. Na dyżur przedsta-

wicieli zapraszamy w środę 1 sierpnia w godz. 18.00-20.00 do świetlicy wiejskiej w 

Bóbrce, w celu zapoznania się z pełnym wachlarzem ubezpieczeń, które dopasują się 

do państwa potrzeb. 

Orelec  

&  O wykoszenie trawy wokół kościołów i cmentarza prosimy rodziny: Czesława 

Płychty, Piotra Dobrowolskiego, Jerzego Dobrowolskiego i Albiny Węgrzyn. 

       Solina 

Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy Rodzinę 
Pani Lucyny Kruk. 

Pamiętajmy, że małe rzeczy, drobne gesty mają wielkie znaczenie. 
Uśmiech do męża z rana, kwiatek dla żony, ręce dziecka z wdzięczno-

ścią obejmujące rodziców. Tego uczy dzisiaj Pan Jezus.                        
Wielkie zmiany zaczynają się od drobnych spraw. 

. 


