
Pielgrzymka dziękczynna dzieci I-komunijnych – 16 czerwca 2018 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Grupa dzieci i opiekunów z Wędziny i Sierakowa Śląskiego 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
W sobotę 16 czerwca ponad 50-osobowa grupa dzieci pierwszokomunijnych z opiekunami 
pielgrzymowała do Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, aby podziękować za uro-
czystość I Komunii Świętej. Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 9.00. W autokarze odmówili-
śmy modlitwę różańcową w intencjach swoich rodzin i parafii, nie zabrakło również śpiewu. 
 O godz. 11.00 wszyscy uczestniczyli w dziękczynnej Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej zawierzając swoje życie i bliskich opiece Matki Najświętszej.  
W drodze powrotnej dzieci razem z dorosłymi opiekunami, siostrą Gabrielą i ks. proboszczem 
Adamem pojechali na posiłek do Mcdonalda, bo nie byłoby udanego wyjazdu bez pobytu w tym 
„magicznym” miejscu. Pielgrzymka zakończyła się bezpiecznym powrotem do swoich domów.  

                      
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
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Jan Chrzciciel – w języku hebrajskim imię Jan oznacza 

„Bóg jest łaskawy” albo „Jahwe się zmiłował”. Św. Jan, 

był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety. Historia Jana 
zaczyna się w Piśmie już w momencie, gdy anioł Gabriel 
zwiastował Zachariaszowi na temat jego przyszłego  

syna, który będzie człowiekiem niezwykłym, na co też 
wskazuje już samo jego imię. Warto też zaznaczyć,  

że Jan był od Jezusa starszy zaledwie o sześć miesięcy. 
Według źródeł istotny w życiu Jana był okres, gdy pędził 
żywot pustelnika i anachorety. Przełom nastąpił, gdy 

skończył 30 lat, bowiem zgodnie z literą ówczesnego 
prawa mógł występować publicznie lub głosić nowinę. 

Źródła mówią, że Jan zadebiutował w piętnastym roku 
panowania cesarza Tyberiusza. Świat usłyszał wówczas  

z jego ust, że nadejście Mesjasza jest rychłe. Wiąże się  
z tym taki oto opis: „Miał bowiem za odzienie sierść 
wielbłąda i pas skórzany na biodrach. Żywił się zaś jedy-

nie szarańczą i miodem leśnym”. Przy czym akcentowa-
ny jest też fakt, iż podkreślał często doniosłość czynienia pokuty i potrzebę wewnętrznego prze-

obrażenia, jednocześnie chrzcząc w Jordanie coraz większą ilość chętnych do wejścia na Ścieżkę. 
W ten sposób Jan uruchomił cały nowy ruch religijny, który miał ogarnąć wtedy Palestynę. 
„Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów”, 

zwykł wtedy powiadać. Prawdziwy przełom miał miejsce w życiu Jana, gdy przyszedł do niego 
Jezus. Wówczas to ochrzcił go, jednak nie bez wątpliwości, bowiem wiedział, że to co głosi,  

dotyczy właśnie Jezusa. Nie ulega wątpliwości, że Jan w owym czasie miał wielu wrogów, którzy, 
wg Pisma, bali się jednak jego, zajmując stanowisko raczej wyczekujące. Jan poniósł śmierć mę-

czeńską z rąk kata działającego z rozkazu króla Heroda II Antypasa. Motywem, który zadecy-
dował, był fakt, iż Jan rzucił mu prosto w oczy, że spółkuje z żoną swego brata. W tenże sposób 
naraził się śmiertelnie. Herod Antypas działał wówczas pod wpływem decyzji owej żony brata, 

którą zabrał oddalając swoją ślubną. Rozkazała ona poniekąd przynieść jej głowę Jana na tacy – 
a Herod przystał na to, wydając odpowiednią decyzję.  Św. Janie Chrzcicielu – módl się za nami! 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  24 czerwca – 1 lipca 2018 r. 
 

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 – SUMA: 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. Nabożeństwo do NSPJ. 

15.00 – Grill w farskim ogrodzie dla ministrantów i ich rodziców oraz dzieci i młodzieży. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.06.  
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinach HUĆ i WENGEL. 
 

WTOREK – 26.06.  
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ ojca Antoniego z 2 żonami, ++ męża Bernarda, syna Józefa, 

córkę Bernadetę oraz ++ całe pokr. Nabożeństwo do NSPJ.   

ŚRODA – 27.06. – NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Ignacego i Stefanię, brata Stanisława, bratową 
Zofię, kuzynkę z mężem Czesławem, synem Waldemarem, ++ z pokr.,  
++ Michalinę Wręczycką, Juliusza i Gertrudę Wicher oraz ++, którzy w tym 
gospodarstwie pracowali. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

CZWARTEK – 28.06. – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie ANNY  

i ALOJZEGO LESIK. Spotkanie zelatorów Róż Różańcowych żeńskich i męskich. 
 

PIĄTEK – 29.06. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA  
18.00 – Do B. Op., wstaw. św. Urbana i MBNP w intencji PARAFIAN i wszystkich 

ROLNIKÓW z RODZINAMI, o błogosławieństwo Boże, opiekę, zdrowie,  
bezpieczne i pomyślne żniwa w naszej parafialnej Wspólnocie oraz za ++ 
PARAFIAN i ROLNIKÓW. Nabożeństwo do NSPJ. 

  

SOBOTA – 30.06. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + brata Bernarda Kowalczyk w 3 rocz. śm., ++ rodziców Jana  

i Agnieszkę, brata Józefa oraz chrzestną Reginę Macioł. 
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.07. /kolekta specjalna na malowanie kościoła/ 
  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę oraz do Miłos. B.  

za + ojca Piotra Leschik, ++ teściów Helmuta i Ingę, + babcię Wandę i + Luizę 
Konieczną – of. od. rodziny LESCHIK. 

10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + ojca Wilhelma Kostorz w rocz. śm., ++ matkę Łucję, 
siostrę Brygidę, ++ szwagrów Andrzeja i Huberta Krus, + teścia Stanisława 
Koper, + wujka Edwarda oraz ++ Józefa i Bertę Lukoszek. 

 Nabożeństwo w intencji Parafian i Ofiarodawców kościoła. 
14.00 – Boisko w Wędzinie – Gminne Zawody Strażackie. 

AKTUALNOŚCI  PARAFIALNE 
 
 

 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę ofiarowaną jako remontową na cel parafialny  
/zadaszenie wejścia na plebanię, remont zjazdu do garażu z tyłu plebanii/. 

2. Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym 
tygodniu do sprzątania proszę: Natalię Gbur i Renatę Kucharczyk. 

3. Mieszkańcom Październi dziękuję za skoszenie trawy na cmentarzu parafialnym. 
4. Dziękuję także Parafianom za dary ofiarowane na stół plebanijny. 
5. W niedziele wakacyjne nabożeństwo będzie odprawiane po sumie o godz. 10.00. 
6. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszam wszystkich ministrantów z rodzicami oraz dzieci  

i młodzież na wspólne grillowanie do farskiego ogrodu. 

7. W czwartek przypada 46 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej. O godz. 18.30  
na plebanii spotkanie zelatorów wszystkich Róż Różańcowych. Zapraszam. 

8. W piątek uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszam na Mszę św.  
o godz. 18.00 w intencji Parafian, a szczególne Rolników i ich Rodzin o błog.  
Boże oraz bezpieczne i pomyślne żniwa. Kolekta jak co roku na potrzeby charyta-
tywne Stolicy Apostolskiej tzw. Świętopietrze. 

9. W przyszłą niedzielę 1 m-ca lipca pierwsza kolekta specjalna inwestycyjna  
na malowanie zewnętrzne kościoła i ocieplenie plebanii. Jeśli ktoś z Parafian uzna 
za stosowne i właściwe, to może również ofiarować „coś więcej” tzw. ofiarę indywi-
dualną /w kopercie/. Odpust w parafii Łomnica, suma o godz. 11.00. O godz. 14.00 
na boisku rozpoczęcie gminnych zawodów strażackich. Zapraszam do kibicowania. 

10. We wtorek 10 lipca wycieczka dzieci i młodzieży do PARKU WODNEGO w Tar-
nowskich Górach. Zapisy u ks. proboszcza do niedzieli 1 lipca. Koszt 50 zł od 1 os. 
Zachęcam do wakacyjnego wyjazdu organizowanego przy naszej parafii. 

11. W dniach 27-29 sierpień z sąsiednimi parafiami z Sierakowa Śl. i Łomnicy oraz 
Biurem Podróży Tempo z Olesna organizujemy autokarową pielgrzymkę na War-
mię, Mazury i Podlasie. W programie takie miejsca pielgrzymkowe jak: Sanktu-
arium maryjne Święta Lipka, Bazylika maryjna w Gietrzwałdzie, Sanktuarium 
maryjne w Różanymstoku oraz Sokółka – miejsce Cudu eucharystycznego. Koszt 
ok. 420 zł w zależności od ilości chętnych osób. Zgłoszenia w zakrystii. 

12. W zakrystii jest do odbioru wakacyjny nr Małego Gościa dla dzieci. Przypominam  
o przedłużeniu prenumeraty Gościa Niedzielnego /70 zł/ i Małego Gościa /70 zł/. 

13. WOLNE INTENCJE: środa 1.08. godz. 18.00, czwartek 2.08. godz. 18.00, piątek 3.08. 
godz. 18.00, poniedziałek 20.08. g. 7.00 lub 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. ZACHĘ-
CAM do zamawiania intencji Mszy św. Proszę także o wcześniejsze doniesienie 
kartki z intencjami, aby mogły być zamieszczone w gazetce parafialnej. 

14. Naszym dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom życzę spokojnych,  
bezpiecznych i dobrych wakacji – ks. proboszcz. 


