NASZA MAŁA OJCZYZNA
Kapliczki w Orelcu
We wsi znajdują się dwie kapliczki murowane:
*Pierwsza; kapliczka znajduje się w środkowej części wsi, przy drodze Uherce Mineralne –Solina, po
lewej stronie, naprzeciwko sklepu. Pierwotnie usytuowana była po prawej tronie przy starej drodze,
naprzeciw obecnej. Kapliczka pochodziła z drugiej
połowy XVIII w. i we wnęce znajdował się figura
św. Anny. Była zwaną przez mieszkańców kapliczką św. Anny. Figurka zaginęła
w czasie II wojny światowej. W okresie powojennym znajdowała się we wnęce
figura Św. Jana Chrzciciela, która w niejasnych okolicznościach zaginęła. W trakcie budowy nowej drogi asfaltowej w 1961 r. została zburzona, pozostał tylko
dach pokryty blachą. W 1977 roku odbudowana została przez mieszkańców Orelca: Mariana Dobrowolskiego, Leona Dobrowolskiego i została usytuowana na
wzniesieniu posesji Piotra Dobrowolskiego. Daszek kopertowy, pokryty został
blachą ze starej zburzonej kapliczki. Zadaszenie wykonał Dariusz Nawrocki. Kapliczka posiada jedna wnękę, zamykaną oszklonym oknem. Do wnęki wstawiono
figurę św. Antoniego.
*Druga; kapliczka znajduje się na początku wsi z
kierunku Solina -Uherce Mineralne. Pierwotnie usytuowana była tuż przy starej
drodze., z figurą Matki Bożej Niepokalanej, fundowana była jako kapliczka podróżnych. Kapliczka pochodziła z drugiej połowy XVIII w. Remontowana w 1935
r. W trakcie budowy nowej drogi asfaltowej w 1961 r. została usunięta przez budowniczych. Ponownie odbudowana przez mieszkańców Orelca, rodzinę
Węgrzynów. Postawiona na wzniesieniu
posesji, po prawej stronie drogi. Kapliczka
posiada jedną wnękę, zamykaną oszklonym
oknem. We wnęce znajduje się figura Matki
Bożej Niepokalanej z 1935 r.
opr. Zbigniew Kozicki

"Brońmy się przed pozorami miłości,
nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą".

Św. Jan Paweł II (Homilia, Rzym, 1979 r.)
Wydaje:
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SŁOWO NA NIEDZIELĘ

Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest
chleb, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa,
którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: "Z nieba
zstąpiłem"». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą!
Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli
go nie pociągnie Ojciec, który Mnie
posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca;
jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie
wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba
zstępuje: kto go spożywa, nie umrze.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie
świata». (J 6,41-51)
Ludzie szli za Jezusem, ale nie
dla Niego, tylko dla siebie myśląc: co
ja mogę mieć z tego spotkania? co on
może mi dać? Nie chodzi o to, by iść
za Nim ale o to, by iść za Nim dla

Niego. Czego chcemy od niego?
Czego jesteśmy głodni? W którym
momencie powiemy Jezusowi, że
już jesteśmy syci? Jezus na końcu
zostaje sam na modlitwie. My chcemy powiedzieć Chrystusowi tu przy
tym ołtarzu, że nigdy nie będziemy
syci spotkania z Nim. Będziemy
prosili Go o takie pragnienie byśmy
wiedzieli, że spotkanie z Nim jest
dopiero przed nami. Ciągle nie kochamy Go dosyć, ciągle nie rozumiemy Go dosyć, jesteśmy ciągle
niezaspokojeni. Nosimy w sobie
głód, którego nic nie zaspokoi poza
Jezusem. Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego!
bp. Grzegorz Ryś

BÓBRKA
1 . Śp. Anna i Wacław Grabowscy
2. Za Parafian
Śp. Anna i Wacław Grabowscy
Śp. Anna i Wacław Grabowscy

Poniedziałek 13 sierpnia

18.00

Wtorek
14 sierpnia
Środa
15 sierpnia
Ur. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi
Panny

18.00
8.30
12.30

Śp. Helena Zadorożna – od syna Andrzeja i
Rodzin Zadorożny i Pypeć

Czwartek

16 sierpnia

18.00

Śp. Anna i Wacław Grabowscy

Piątek

17 sierpnia

18.00

1. Śp. Anna i Wacław Grabowscy
2. Śp. ks. Stanisław Sarnicki SAC – 4 rocz.
śmierci

Sobota

18 sierpnia

18.00

Śp. Edmund Kurek – 4 rocznica śmierci

21.00

Śp. Anna i Wacław Grabowscy

8.30

1. Śp. Anna i Wacław Grabowscy
2. Śp. Maria i Michał Jakim

12.30

Śp. Józef, Michał i Justyna Kusz, Jowita i
Andrzej Warchol
ORELEC
W intencji Panu Bogu wiadomej

Niedziela

19 sierpnia

Środa
15 sierpnia
Ur. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi
Panny
Piątek
Sobota
Niedziela

11.00

17 sierpnia
16 sierpnia
19 sierpnia

Śp. Janina, Stefan, Zdzisław i Stanisław
15.00
7.00

Msza św. ślubna
O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla Agnieszki i Adama Wojtanowskich

11.00

Śp. Michał Podgórski

Środa
15 sierpnia
Ur. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi
Panny

9.45

19.00

SOLINA
1. Dziękczynna za uzdrowienie Michała
2. Śp. Zofia i Edward Barć i Józef
Ulanowski
Śp. Krystyna Sypuła – rocznica śmierci

Niedziela

9.45

Śp. Anna Orłowska

19.00

O Boże błogosławieństwo dla Iwony i
Piotra w rocznicę ślubu

19 sierpnia

Ogłoszenia Duszpasterskie XIX Niedziela zwykła 12.08.2018 r.
1. We wtorek wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego.
2. W środę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W czasie każdej Mszy św. po modlitwie po Komunii św. będzie błogosławieństwo ziół i kwiatów. Msze św. według porządku niedzielnego – nie będzie tylko Mszy św. o godz.
7.00 w Orelcu.
3. W piątek wspomnienie św. Jacka.
4. Prosimy o godny a nie swobodny strój w czasie Liturgii.
Dzisiaj serdecznie zapraszamy na festyn parafialny w Orelcu.
Rozpoczęcie 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 .
W środę 15.08, zapraszany na festyn parafialny w Bóbrce
Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 12.30.
Po Mszy zapraszamy na festyn około godz. 14.00 , rozpocznie Schola parafialna 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 .
Z całego serca dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w to wspólne dobro.
Solina
Dziękujemy za przygotowanie kościoła na dzisiejszą Liturgię. Dzisiaj prosimy Rodzinę Pani Haliny Kawałko.
Dzisiaj życzeniami niech będą słowa św. Pawła z II czytania:
„Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni”.

Mąż: Chciałbym te wakacje
spędzić tam, gdzie jeszcze
nigdy nie byłem....
Żona: Świetnie…
Co powiesz na kuchnię?

