
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 12 – 26.11.2017 r. 
 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę z przeznaczeniem na wsparcie naszych parafial-
nych potrzeb – na energię elektryczną oraz przed kościołem za „Dar Serca”  
dla chrześcijan prześladowanych za wiarę na Bliskim Wschodzie. Indywidualnie 
można także wziąć udział w akcji SMS-owej – ulotki są na stoliku obok gazetki. 

2. Dziękuję drogim Paniom, które w ostatnim tygodniu zadbały o czystość kościo-
ła. W tym tygodniu proszę nasze Panie: Barbarę Jelonek i Halinę Serafin,  
a za tydzień: Urszulę Męcka i Karolinę Męcka. 

3. W środę o g. 17.00 bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych Parafian, 
a szczególnie Członkinie i Członków wszystkich Róż Różańcowych na pierwsze 
Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

4. W czwartek święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego w Opolu, który 
od kilku lat jest gruntownie remontowany. Cały koszt to ok. 20 mln zł. 

5. W piątek po Mszy św. szkolno-młodzieżowej spotkanie dla bierzmowańców  
z kl. 6 i 7 szkoły podstawowej. Obecność obowiązkowa. 

6. W sobotę nasi lektorzy będą uczestniczyć w  specjalnych warsztatach dla lekto-
rów w Domu Formacyjnym przy Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa w Kluczborku. 

7. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. Parafialny Zespół Caritas będzie  
rozprowadzał ROGALE Św. Marcina – polecamy te smakołyki do niedzielnej 
kawy. Ewentualny dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne naszej para-
fii. Kolektę przeznaczymy na potrzeby naszej Wspólnoty parafialnej. Parafia 
Łomnica obchodzi 100-lecie kościoła i odpust ku czci św. Katarzyny Aleksandryj-
skiej, suma jubileuszowa o g. 11.00 pod przew. ks. bpa Rudolfa Pierskały. 

8. W minionym tygodniu została uruchomiona parafialna strona internetowa  
pod adresem www.parafiawedzina.pl – zapraszam do odwiedzania tej para-
fialnej witryny, będą tam zamieszczanie archiwalne i bieżące wiadomości i zdjęcia. 

9. Intencje mszalne możemy zamawiać po Mszach św. w zakrystii – Bóg Zapłać. 
10.  W środę 22 listopada wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i muzyków  

kościelnych. Naszym organistom bardzo dziękujemy za ich posługę w tworzeniu 
piękna liturgii, życzymy wstawiennictwa św. Cecylii i wielu łask Bożych. 

11.  W piątek 24 listopada po Mszy św. szkolno-młodzieżowej spotkanie dla bierz-
mowańców z kl. II i III gimnazjum. Obecność również obowiązkowa. 

12.  W niedzielę 26 listopada uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  
W naszej wspólnocie będzie to Parafialny Dzień Ministrantów, Lektorów  
i Kandydatów. O g. 14.30 zapraszam Liturgiczną Służbę Ołtarza na uroczyste  
nabożeństwo z ustanowieniem stopni i wręczeniem dyplomów. Po nabożeństwie 
zapraszam dzieci i młodzież na plebanię na wspólny poczęstunek. Spotkanie  
organizacyjne dla rodziców naszych ministrantów i kandydatów w środę po wie-
czornej Mszy św. Kolekta w tym dniu na potrzeby naszego kościoła i parafialnej 
Wspólnoty – na ogrzewanie kościoła. 

 
 

 
 

 

         

PARAFIA WĘDZINA               XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA            12.11.2017   
 

W naszym kościele z lewej strony prezbiterium znajduje się piękny obraz Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy wewnątrz którego znajdują się wota-podziękowania wiernych  

w postaci różańców czy innych dewocjonaliów, którzy otrzymali stosowne łaski  

w swoim życiu religijnym i osobistym. Poniżej rys historyczny obrazu. Wizerunek 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy został namalowany na desce o wymiarach 54 cm x 

41,5 cm. Na przestrzeni wieków otrzymał dwa główne tytuły: Matka Boża 

Bolesna oraz Matka Boża Nieustającej Pomocy. Autorstwo obrazu jest 

najgłośniejszemu malarzowi prawosławnemu wczesnego średniowiecza, mnichowi 

bazyliańskiemu - S. Lazzaro. Nie jest dokładnie znany wiek powstania ikony 

określanej dziś przez katolików jako obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zaś  

w tradycji prawosławnej jako ikona Matki Bożej "Cierpiąca". Niektóre źródła mówią, 

iż został namalowany w IX wieku na Krecie, inne zaś datują go na wiek XII i 

wywodzą z Bizancjum lub nawet z klasztoru Chilandar na świętej Górze Athos. 

Według starej legendy do Europy przywiózł go bogaty kupiec. W czasie podróży 

statkiem, gdy na morzu rozszalał się sztorm, człowiek ten wyjął obraz ze skrzyni  

i pokazał przerażonym podróżnym. Ich modlitwy do Matki Bożej ocaliły statek  

z nieuchronnej katastrofy. Po szczęśliwym przybyciu do Wiecznego Miasta ikona 

została umieszczona w kościele św. Mateusza. W dobie napoleońskiej, po zdobyciu 

Rzymu przez wojska francuskie, obraz zaginął. Po ponad pół wieku odnalazł 

go redemptorysta o. Michał Marchi. W 1865 r. Pius IX powierzył Cudowny wizerunek 

Redemptorystom, mówiąc: Sprawcie, aby ten obraz poznano na całym świecie i aby 

się w nim rozmiłowano. Zakonnicy, dzięki swej gorliwej działalności misyjnej, 

wywiązali się znakomicie z tego zadania. Ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest 

dziś bowiem najbardziej rozpowszechnionym w świecie obrazem Maryjnym. 

Cudowna ikona została umieszczona w kościele Redemptorystów pw. św. Alfonsa  

w Rzymie. Dnia 23 czerwca 1867 r. odbyła się uroczysta koronacja obrazu, zaś  

w 1876 r. ustanowiono święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pod wezw. 

Nieustającej Pomocy na dzień 27 czerwca. W naszej parafii chcemy od najbliższej 

środy 15 listopada rozpocząć Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

30 min. przed Mszą św., czyli o godz. 17.00. Bardzo serdecznie zapraszam 

Drogich Parafian, a szczególnie Członkinie i Członków wszystkich Róż 

Różańcowych, zarówno męskich jak i żeńskich, aby polecać Matce Bożej nasze 

codziennie sprawy: rodzinne, małżeńskie, osobiste, parafialne i lokalnej społe-

czności. Matka Boża nigdy nie opuszcza proszących Ją o pomoc, radość, wiarę, 

nadzieję i miłość do Niej i Jej Syna oraz do naszych bliźnich. 
 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem i pamięcią w modlitwie 
Wasz proboszcz ks. Adam Jankowski 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 12 – 19 listopada 2017 r. 
 

XXXII Niedziela Zwykła – 12.11. – DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIÓŁ PRZEŚLADOWANY 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ w rodzinie Loose, Wieczorek i Lesik. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika w 27 rocz. śm. 
 Nabożeństwo w int. prześladowanych chrześcijan – Koronka. 
 

Poniedziałek – 13.11. – Św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, I męcz. pol. 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Bernarda, syna Józefa, zięcia, brata z zoną, 
rodziców z obu stron i wszystkich ++ z rodzin Lesik, Hadzik i Pietrucha.  

    
Wtorek – 14.11. – Bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy 
  7.00 – Do Miłos. Bożego za + i MB Różańcowej z ++ Małgorzatę i Piotra oraz 

chrzestnego Antoniego. 
 

Środa – 15.11.  

17.00 – I NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY. 

17.30 – Za + Annę Karolak – of. od Róży różańcowej p. Marii Leschik. 

 

Czwartek – 16.11. – ŚWIĘTO ROCZ. POŚWIĘCENIA K-ŁA KATEDRALNEGO W OPOLU 

     7.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Ryszarda Osyra, brata Józefa, 2 szwagrów, 

dziadków Lesik, Hadzik, Osyra, Wiendlocha i ++ z tego miejsca.  

 

Piątek – 17.11. – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy   

17.00 – Msza św. szk-młodz: Do Miłos. Bożego za + ojca i dziadka Jerzego Roj, 

Andrzeja Wróbel, Waltra Świtała oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 

Sobota – 18.11. – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 

   7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  
i zdrowie dla Weroniki z ok. 18 urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny 

Sykulski. 
 
XXXIII Niedziela Zwykła – 19.11. 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie Marii Leschik oraz do Miłos. Bożego za + męża i ojca 
Piotra Leschik.. 

10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Woś, Łucję  
i Wincentego Galiczak, żonę Genowefę oraz wszystkich ++ z pokr. 

 Nabożeństwo w intencji Rodzin parafii. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 20 – 26 listopada  2017 r. 
 

Poniedziałek – 20.11. – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera 
  7.00 – Do Miłos. Bożego za + syna Ryszarda Kaczmarzyk, męża Pawła, rodziców  

z obu stron oraz całe ++ pokr. Kaczmarzyk i Gruca. 
 
Wtorek – 21.11. – Wspomnienie Ofiarowania NMP 
17.00 – Do B. Op. i wstaw. MB Różańcowej o błog. Boże  i zdrowie w rodzinie 

Wicher. 

 

Środa – 22.11. – Św. Cecylii, dziewicy, patronki muzyki kościelnej 

17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ żonę Mariannę Parkitny, syna Darka, ++ rodziców 

Parkitny, swatów Dyksik i swatkę Henrykę Loska. 

 

Czwartek – 23.11.  

17.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców Piotra i Agnieszkę 

Osyra, Teodora i Marcelinę Wiendlocha, + zięcia Benedykta, rodzeństwo,  

+ Franciszkę Zug i wszystkich ++ z tego miejsca.  

 

Piątek – 24.11. – Św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 

17.00 – Msza św. szk-młodz: Do Miłos. Bożego za + ojca Emila w rocz. śmierci  

i + matkę Matyldę Chmiel. 

 

Sobota – 25.11. 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. Boże, opiekę i szczęśliwe rozwiązanie dla Sonii  

i Piotra Jonek.  
 
Niedziela – 26.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Pawła Knop z ok. urodzin oraz  

++ z rodziny Knop, Hoffman i Szmilewskich.  
10.00 – Do B. op. i MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  

z ok. 70 rocznicy urodzin Pawła Szulc i zdrowie w rodzinie. 
 

14.30 – Nabożeństwo ku czci Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  

 Ustanowienie kandydatów, kandydatek i ministrantów – wręczenie 

dyplomów i podziękowań. 

15.15 – Spotkanie przy stole na plebanii dla ministrantów. 
 

 

CHRYSTUS KRÓLEM, CHRYSTUS PANEM! 


