
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nabożeństwo majowe na Marcach /Kuzaj/ kapliczka MBNP  /8.05.2018 r./ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

TO WARTO WIEDZIEĆ 
 

Z pisma dekretowego ks. Biskupa Ordynariusza Andrzeja Czai ustalającego nowy 
system odprowadzania kolekt diecezjalnych od 2018 roku: 
 

1. Podstawą do wyliczenia kwoty kolekty diecezjalnej jest średnia udziału parafian  
w mszach św. niedzielnych /dominicantes/ z lat 2014, 2015 i 2016, która wynosi  
249 osób. Kwotą każdej kolekty diecezjalnej będzie stawka 1 zł od osób uczestniczą-
cych w mszach św. niedzielnych /dominicantes/. 

2. Wprowadzony system z aktualnie wyliczoną stawką obowiązuje przez najb. 3 lata. 
Jako kolekty diecezjalne uznaje się 17 kolekt, w tym 12 kolekt z I niedzieli m-ca 
przeznaczonych na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne,  
2 kolekty na Wydział Teologiczny w Opolu, 2 kolekty na remonty obiektów diece-
zjalnych i konserwację zabytków sakralnych oraz jałmużna postna z całego roku. 
Pozostałe kolekty pozadiecezjalne oraz wszelkie zbiórki winny być odprowadzane 
do kasy kurialnej jak dotychczas. 

3. Parafia św. Urbana w Wędzinie zobowiązana jest do odprowadzenia 4,233 zł  
/17 kolekt x 249/ wyliczonej jako iloczyn kwoty 1 zł i średniej dominicantes. 

4. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się każdy kwartał danego roku. Należności można 
wpłacać według uznania za cały rok, za pół roku, za kwartał bądź miesięcznie. Wpłat 
można dokonywać osobiście lub przelewem na konto Kurii Diecezjalnej. 
 

Nasza parafia reguluje wyżej wymienione płatności zgodnie z postanowieniami diecezjalnymi 
wpłacając miesięcznie podaną sumę. Według stosownego pisma Dyrektora Wydziału Finan-
sowo-Gospodarczego opolskiej kurii biskupiej, jako parafia nie posiadamy żadnych zaległości 
wobec kurialnej kasy. W imieniu ks. biskupa ordynariusza A. Czai i swoim, wszystkim Para-
fianom składam serdeczne BÓG ZAPŁAĆ za wieloletnie ofiary przekazywane na rzecz  
diecezji opolskiej, tj. seminarium i innych instytucji diecezjalnych – ks. proboszcz. 

 
 
 
 
 

 
 

 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
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Czy kocham Kościół i Parafię? /część 3/ 
 

Mamy swoje ludzkie słabości – i jest ich wiele. Dla kogoś słabością jest palenie, picie, oglądanie 
telewizji. Na pewno takimi trudnymi do pokonania słabościami są nałogi. Żal nam ludzi, którzy 
mimo różnych usiłowań nie potrafią się od nich uwolnić. Z tego powodu niweczą własną god-
ność, trwonią nawet wielkie zdolności i talenty, wyniszczają własną rodzinę – postępuje proces 
wyobcowania od środowiska. Ale jest jeszcze inne oblicze ludzkiej słabości. Słabości, w których 
objawiła się niezwykła ludzka siła, moc, wola przetrwania. Znane nam są różne historie o sile 
ludzkiego przetrwania w słabościach. Historie przetrwania wojny, gehenny obozowej, gdy ludzie 
codziennie ocierali się o śmierć, zmagali się z głodem i różnego typu upokorzeniem własnej 
godności. Tak trudno to zrozumieć. Bo oto teraz, w czasach wolności, względnego dobrobytu 
ktoś się upija, zmienia życie w piekło, i oto tam, wtedy, ktoś w piekle obozu koncentracyjnego 
potrafił ocalić własną godność, nie poddał się, przetrwał, wrócił do domu, do swoich, często 
ostatkiem sił. Św. Paweł mówi, że moc człowieka w słabości się doskonali. Słabość jest prze-
strzenią zniszczenia, ale jest również przestrzenią potęgi ludzkiego ducha. Zwłaszcza tego ducha, 
który potrafi otworzyć się na moc łaski Bożej i z nią współpracować. Wystarczy ci mojej łaski, 
mówi Pan. Miej odwagę. A odwaga niejedno ma oblicze. Bo odwagi potrzebuje bandzior napa-
dający na bank, kasjerka, która oszukuje staruszkę przy kasie, nawet istnieje swoista odwaga 
samobójcy, który targa się na swoje własne życie. Odważny jest człowiek, który podrzuca śmieci 
sąsiadowi, dumny, że mu się udało, bo nikt go przy tej czynności nie zauważył. Można by tu 
wymienić jeszcze wiele innych podobnych przykładów. I choć w każdym z tych przypadków 
używamy słowa „odwaga”, to jednak czujemy, że to słowo jest tutaj pozbawione moralnej warto-
ści. Bo cóż to za odwaga oszukać niedowidzącą starszą osobę. Każde męstwo wymaga od czło-
wieka odwagi, ale nie każda odwaga może poszczycić się cechami męstwa. Trudno się doszuki-
wać męstwa u bandyty napadającego na bank, zabijającego niewinnych ludzi. Może i był odważ-
ny, ale cóż to za odwaga? Kiedy Pan Jezus mówi do nas: Odwagi! Nie bójcie się!– to oczekuje  
od nas odwagi przepełnionej męstwem. A dotyczy to zarówno odwagi w wyznawaniu wiary,  
ale i mężnej odwagi podejmowania wciąż na nowo trudów codziennego życia. Jak wiele mężnej 
odwagi wymaga urodzenie dziecka, troska o jego dobre wychowanie, ale i cierpienie z powodu 
napotykanych przeciwności życiowych. Kroczenie „na skróty” też wymaga odwagi, ale nie  
męstwa. Dajmy w końcu odpowiedź na pytanie Jezusa: A Ty za kogo mnie uważasz? Pytanie 
wciąż jest aktualne. To On sam chce wiedzieć, za kogo Go uważam. Kim On jest dla mnie?  

 

Z darem modlitwy w nowym tygodniu, ks. proboszcz 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  13 – 20 maja 2018 r. 
 
 
 

NIEDZIELA – 13.05. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE /kolekta na energię elektryczną/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog.  

Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK.  
10.00 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, wstaw. św. Urbana i MBNP  

w int. 5 DZIECI I Rocznicy Komunii Świętej i ich RODZIN.  
14.30 – Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. w int. Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
PONIEDZIAŁEK – 14.05. – Święto Św. Macieja, Apostoła, Parafialny Dzień Fatimski 
18.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za + męża Bernarda w rocz. śm., ++ syna 

Józefa, córkę Bernadetę, zięcia, brata z żoną, ++ rodziców z obu stron oraz pokr. 
Lesik, Hadzik i Pietrucha. Naboż, majowe, różaniec, Nowenna do Ducha Świętego. 

WTOREK – 15.05. 
18.00 – Do MBNP i Miłos. B. za ++ rodziców Wiktorię i Jana, Elżbietę i Alojzego, 

rodzeństwo, rodziców chrzestnych, dziadków z obu stron i ++ pokr. /Czyrny/. 
Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. Próba dzieci I-komunijnych i rodziców. 

ŚRODA – 16.05. – Święto Św. Andrzeja Boboli, patrona Polski 
  7.00 – Do Królowej Majowej i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla JANA WICHER ok. 70 rocz. urodzin. Naboż. majowe  
i Nowenna do Ducha Świętego. 

CZWARTEK – 17.05. 
  7.00 – Do MBNP o opiekę i zdrowie w rodzinie WOŚ oraz w rodzinach DZIECI.  
18.00 – Naboż. majowe. Próba dzieci I-komunijnych i rodziców. 

PIĄTEK – 18.05.    
18.00 – /Szk-młodz/ Do B. Op. o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO GRUCA, 

za ++ w rodzinie Gruca i Włodarz oraz + Marię Gruca. Naboż. majowe i No-
wenna do Ducha Świętego. 

SOBOTA – 19.05. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, Annę i Bernarda Kom-

pała oraz ++ dziadków z obu stron. 
  9.00 – II Spowiedź dzieci I-kom., rodziców i krewnych. Próba gener. dzieci I-kom. i rodziców. 
16.00 – /Chrzcielna/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie  

dla LAURY IMIOŁCZYK w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz dla jej  
RODZICÓW i CHRZESTNYCH. 

18.00 – Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Marcach /Świtała/. 
NIEDZIELA – 20.05. – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, I KOMUNIA ŚW. /kolekta na opał/ 
  8.00 – Do MBNP, o dary Ducha Świętego i pomoc w rodzinie MARII LESCHIK  

oraz ++ z rodziny.  
10.15 – Zbiórka przed kościołem dzieci I-komunijnych i rodziców – poświęcenie dewocjo-

naliów i błogosławieństwo dzieci przez rodziców – procesja do kościoła. 
10.30 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, wstaw. św. Urbana i MBNP  

w int. 10 DZIECI I-komunijnych, RODZICÓW, CHRZESTNYCH i KREWNYCH. 
15.30 – Naboż. majowo-dziękczynne i do Ducha Św. w int. dzieci I-komunijnych i ich rodzin. 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
 
 

1. Słowa wdzięczności za Wasze ofiary, szczególnie wg uznania tzw. kopertowe na dalsze  
inwestycje parafialne /remont schodów wejściowych na plebanię z zadaszeniem, w tym  
tygodniu planowane są początkowe prace, gdzie odbywają się spotkania różnych grup para-
fialnych i obiad odpustowy oraz częściowe pokrycie energii elektrycznej/. Ofiarodawcy będą 
wpisywani do specjalnej Księgi Ofiarodawców. Bóg zapłać również za ofiary do skarbonki  
w przedsionku kościoła na renowację katedry w Opolu. Dziękuję za zrozumienie.  

 

2. Bardzo dziękuję Parafianom za udział w Dniach Krzyżowych: RODZINOM KULIBERDA,  
ROJ i SZULC za odświętne przygotowanie miejsc przy krzyżach, Paniom i Panom niosącym 
poczty sztandarowe, figurę i krzyż Chrystusa oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza.  

3. Dziękuję Paniom, które ciągle dbają o czystość świątyni, w tym tygodniu do sprzątania  
proszę: Aleksandrę Krawczyk i Halinę Wicher.  

4. Dziękuję Panom za wywiezienie gruzu i inne prace przy kościele, za dary przekazywane  
na stół plebanijny oraz za dobroć, życzliwość, szacunek i okolicznościowe poczęstunki.  

5. Nadal zachęcam Parafian na nabożeństwa majowe z Nowenną do Ducha Św. w kościele  
oraz przy krzyżu na Marcach /Świtała/ w sobotę g. 18.00. Przybądźmy całymi rodzinami 
wielbić Maryję oraz dziękując za otrzymywane każdego dnia łaski i dobrodziejstwa.  

6. W poniedziałek godz. 18.00 bardzo serdecznie zapraszam drogich Parafian, szczególnie 
RÓŻE RÓŻAŃCOWE żeńskie: M. Leschik, A. Kaczmarzyk, H. Wicher, M. Wieczorek,  
M. Chmiel, M. Jonek i męskie: R. Chmiel i + T. Lelonek na Mszę św. fatimską z procesją 
ze świecami i figurą MB oraz modlitwą różańcową. Do niesienia figury Matki Bożej lurdz-
kiej na drewnianym podeście bardzo proszę 4 matki dzieci I-komunijnych. Przynieśmy 
świece z okapnikami!!! W tym roku przypada 160 rocznica objawień maryjnych w Lourdes.  

7. We wtorek i w czwartek po nabożeństwo majowym oraz w sobotę po spowiedzi św. próby 
liturgiczne dzieci I-komunijnych i rodziców, którzy będą zaangażowani w liturgię Mszy 
św. komunijnej. We wtorek po próbie odbiór dewocjonaliów dla dzieci I-komunijnych 
/różaniec, świeca, medalik, łańcuszek – koszt kompletu 85 zł /.  

 

8. W każdy piątek obowiązkowa Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży /gimnazjum/.  

9. W piątek po nabożeństwie majowym dekorowanie kościoła na uroczystość I Komunii Św.  

10. W sobotę o godz. 9.00 II Spowiedź św. dzieci I-komunijnych, potem okazja do spowiedzi św. 
dla rodziców i krewnych. O godz. 10.00 w katedrze opolskiej święcenia kapłańskie.  

11. W przyszłą niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii na Mszy św.  
o godz. 10.30 dziesięcioro dzieci przystąpi do I Komunii Świętej. Zbiórka dzieci i rodzi-
ców o g. 10.15. Najważniejszy jest wymiar duchowy tej uroczystości. Parafian, którzy chodzą 
na Mszę św. o g. 10.00, wyjątkowo proszę o wybór Mszy św. o g. 8.00. Naboż. dziękczynne  
o godz. 15.30 z wręczeniem pamiątkowych obrazków. Kolekta parafialna przeznaczona  
będzie na 1 partię opału /na sezon grzewczy zaopatrujemy się w  ok. 11 ton węgla/.  

 

12. Doroczny Odpust ku czci św. Urbana w niedzielę 27 maja, suma godz. 11.00.  

13. W sobotę 9 czerwca organizujemy 1-dniową autokarową parafialną pielgrzymkę do Krako-
wa i Łagiewnik. W programie m.in.: Opactwo Cystersów w Mogile z relikwiami Krzyża 
Św., Centrum Jana Pawła II i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Koszt  
od 1 os. wynosi 70 zł. Zapisy chętnych Parafian u ks. proboszcza. Zapraszam do wspólnego  
pielgrzymowania stałych pielgrzymów oraz osoby, które jeszcze nie pielgrzymowały.  

14. W maju i czerwcu jest kilka wolnych intencji: czwartek 31.05. godz. 7.00, wtorek 19.06. 
godz. 18.00, czwartek 28.06. godz. 7.00 lub 18.00, piątek 29.06. godz. 18.00 i sobota 30.06. 
godz. 7.00. Tradycyjnie możemy je zamówić w zakrystii bądź telefonicznie. Bóg zapłać  
za zamawianie intencji mszalnych w ostatnich miesiącach i w ciągu całego roku.  

 

15. OGŁOSZENIE: Wójt Gminy Ciasna informuje, że we wtorek 15 maja odbędzie się zbiórka 
elektrośmieci, które należy wystawić przed posesję do godz. 8.00 oraz o zgłaszanie adresów 
nieruchomości z których mają być wzięte elektrośmieci. Szczegóły w gablotce.  


