
Parafialna Pielgrzymka do Krakowa-Łagiewnik – 9 czerwca 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 26/315                               XI NIEDZIELA ZWYKŁA          17.06.2018 

 

 

Pierwsze kroki do założenia własnego cmentarza podjęto 28 października 1986 r.  
11 czerwca 1989 r., gdy proboszczem był ks. Antoni Król, cmentarz został poświęcony 
przez ks. dziekana Zbigniewa Donarskiego z Olesna. 24 czerwca 1992 r. parafia otrzy-
muje z Urzędu Gminy zezwolenie na budowę kaplicy przedpogrzebowej. Po wyremon-
towaniu kościoła, przy szczególnej aktywności Parafialnej Rady Duszpasterskiej rozpo-
częto jej budowę. 16 października 1994 r. ks. dziekan Jan Grochla ze Zborowskiego  
dokonał poświęcenia całkowicie ukończonej kaplicy przedpogrzebowej. W przyszłym 
roku 2019 będziemy obchodzić 25-LECIE POŚWIĘCENIA KAPLICY PRZEDPOGRZEBO-

WEJ, którą na ten jubileusz chcemy odnowić, poprzez pomalowanie wnętrza i wej-
ścia oraz płotu wokół cmentarza parafialnego. Krzyż został już odnowiony. 

 

Z wyrazami wdzięczności za każde dobro 

ks. proboszcz Adam Jankowski 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  17 – 24 czerwca 2018 r. 

 
 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.06. /kolekta parafialna remontowa/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO KUBOSZ. 
10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błog. Boże i zdrowie  

w rodzinie MARII i PAWŁA PIPA z ok. 40 rocznicy ślubu. 
14.30 – Nabożeństwo do NSPJ. Chrzest Św. Franciszka Dawida Wacławik. 
 

PONIEDZIAŁEK – 18.06.  
  7.00 – Do Miłos. B. za + ojca Teodora Gruca w rocz. śm., + matkę Julię oraz  

++ Matyldę i Emila Chmiel. 
 

WTOREK – 19.06.  
18.00 – Do Miłos. Bo. za ++ rodziców Florentynę i Franciszka Huć, Matyldę i Augu-

styna Tyrała, ++ dziadków oraz ++ z rodzin Jurek i Marczak. Nabożeństwo  
do NSPJ. 

  

ŚRODA – 20.06. – Alojzego Gonzagi, zakonnika 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny.  
  NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOSKIEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY.  
 

18.00 – OPOLE: Koncert Charytatywny wspierający remont Katedry Opolskiej. 
 

CZWARTEK – 21.06. – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY OPOLSKIEJ 
  7.00 – Ku czci NSPJ z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże w rodzinie syna  

PIOTRA – of. od MARII LESCHIK. 
 

15.00 – CIASNA: Msza św. na zakończenie edukacji szkolnej kl. III gimnazjum. 
 

PIĄTEK – 22.06.  
18.00 – /Szk-młodz/ Do Ducha Świętego w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, 

katechetów i rodziców na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 
oraz dobre przeżycie czasu wakacji. Nabożeństwo do NSPJ. Wręczenie dyplomów 
dla kl. III gimnazjum. 

 

SOBOTA – 23.06. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców Osyra i Wiendlocha,  

++ rodzeństwo i pokr. oraz + Franciszkę Zug i ++ z tego miejsca. 
 

NIEDZIELA – 24.06. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  
                                         /kolekta parafialna remontowa/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

w rodzinie SONII i PIOTRA JONEK. 
10.00 – Do Miłos. B. za + Elżbietę Kozala w 35 rocz. śm., ++ rodziców z obu stron,  

+ zięcia Piotra oraz ++ z pokr. Kuliberda i Matusek. 
 UROCZYSTE USTANOWIENIE KANDYDATÓW MINISTRANTAMI. 
15.00 – Grill w farskim ogrodzie dla ministrantów i ich rodziców oraz dla dzieci i młodzieży. 

AKTUALNOŚCI  PARAFIALNE 
 

1. W minionym tygodniu zawitała do naszej parafii Kapliczka z wizerunkiem Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Kilka rodzin przyjęło już kapliczkę do swoich  
domów, aby modlitewnie czuwać przy Matce Bożej /np. różaniec, koronka itp./.  
Zachęcam, aby inne rodziny naszej parafii chętnie przyjęły kapliczkę. Jest to też  
alternatywa dla osób, które może wahały się wstąpić do Róż Różańcowych. Kapliczka 
przebywa w rodzinie trzy dni. Uważam, że jest to bardzo dobra inicjatywa duszpa-
sterska, którą warto podjąć w naszej parafii. W ten sposób może się utworzyć gru-
pa modlitewna Rodzin Szensztackich. Mamy za co dziękować i o co prosić Maryję! 

2. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na cele remontowo-inwestycyjne /podjazd dla osób 
niepełnosprawnych, zadaszenie wejścia na plebanię/. Dzisiaj przed kościołem zbiór-
ka do puszki na Wydział Teologiczny w Opolu. 

3. Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym  
tygodniu do sprzątania proszę: Gabrielę Czaja i Kornelię Kuzaj. 

4. Dziękuję za ciągłą troskę o kwiaty i wystrój naszej świątyni oraz za prace  
porządkowe wokół kościoła i plebanii /Krystyna i Ryszard/ - BÓG ZAPŁAĆ. 

5. W każdą środę wspominamy Matkę Boską Nieustającej Pomocy. O godz. 18.00 
przed katedrą w Opolu koncert charytatywny wspierający renowację katedry. 

6. W piątek o godz. 18.00 Msza św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli, kateche-
tów i rodziców na zakończenie roku szkolno-katechetycznego. Klasa III gimnzjum 
otrzyma dyplomy – pamiątkę przyjęcia sakramentu bierzmowania. Po Mszy św. 
przedwakacyjna zbiórka dla wszystkich kandydatów i ministrantów.  

7. Za tydzień w niedzielę uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Kolekta  
parafialna z przeznaczeniem również na cele remontowe. Doroczny Odpust ku czci 
Św. Apostołów Piotra i Pawła  w Sierakowie Śląskim, suma o godz. 11.00. 

8. Również w niedzielę na Mszy św. o godz. 10.00 uroczyste ustanowienie kandyda-
tów ministrantami. O godz. 15.00 grill w farskim ogrodzie dla ministrantów,  
ich rodziców oraz dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Serdecznie zapraszam. 

9. We wtorek 10 lipca wycieczka dla dzieci i młodzieży z opiekunami do PARKU 
WODNEGO w Tarnowskich Górach. Koszt 50 zł od 1 os. Wyjazd w godzinach  
porannych, a powrót po południu. Zapisy u ks. proboszcza do końca czerwca. 

 

 

10. WOLNE INTENCJE MSZY ŚW.: sobota 14.07. godz. 7.00, wtorek 31.07. godz. 7.00  
lub 18.00, środa 1.08. godz. 7.00 lub 18.00, czwartek 2.08. 7.00 lub 18.00, piątek 3.08. godz. 
18.00, sobota 11.08. godz. 7.00, poniedziałek 20.08. g. 7.00 lub 18.00, środa 22.08. g. 18.00, 
poniedziałek 27.08. g. 7.00 lub 18.00, wtorek 28.08.g. 18.00,  środa 29.08. g. 18.00, piątek 
31.08. g. 18.00. ZACHĘCAM do zamawiania intencji Mszy św. za nasze Rodziny oraz  
za bliskich Zmarłych. Bardzo proszę również o wcześniejsze doniesienie kartki z inten-
cjami, aby mogły być zamieszczane w gazetce. 

11. Przypominam o przedłużeniu na kolejny kwartał prenumeraty Gościa Niedzielnego /70zł/  
i Małego Gościa dla dzieci /70 zł/. Czytajmy chętnie i uważnie, jest wiele ciekawych tekstów! 


