
Wystrój drewnianego pulpitu /lektorium/ pod Ewangeliarz 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kwiaty przed ołtarzem i obok tabernakulum – figurka św. Bernadety 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 31/320                           XVI NIEDZIELA ZWYKŁA          22.07.2018 
 

 
 

 

16 lipca Kościół wspomina Matkę Bożą z Gó-

ry Karmel czyli Szkaplerzną. Szkaplerz karme-

litański NMP z Góry Karmel jest ściśle związa-

ny z historią i duchowością Zakonu Karmeli-

tańskiego. Według tradycji Matka Boża objawi-

ła się św. Szymonowi Stock, Generałowi Zako-

nu Karmelitańskiego w nocy z 15 na 16 lipca 

1251 r. i powiedziała: Przyjmij, najmilszy synu, 

Szkaplerz twojego Zakonu. Kto w nim umrze 

nie dozna ognia piekielnego. Przywileje i łaski 

Szkaplerza św. były potwierdzone wielokrotnie 

przez papieży: Klemensa VII, Piusa V, Grzego-

rza XIII, Pawła V, Klemensa X, a nabożeństwo 

szkaplerzne polecali wiernym: Pius XI, Pius 

XII, Paweł VI, Jan Paweł II. Istotę nabożeństwa 

szkaplerznego stanowi oddanie się Chrystu-

sowi na wzór Maryi przez poświęcenie się  

na Jej służbę, życie w zjednoczeniu z Nią i naśladowanie Jej cnót. W naszej parafii jest kilka 

osób, które od wielu lat noszą Szkaplerz Karmelitański, który niech chroni i pomaga w życiu. 

 

Znaczenie duchowe noszenia szkaplerza: 
 

- Szkaplerz jest Szatą Maryi, jest znakiem pokuty i nawrócenia, 

- Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowanie  

Jej cnót w codzienności, 
- Szkaplerz oznacza przymierze przyjaźni z Maryją, 

- Szkaplerz oznacza habit Zakonu poświęconego służbie i czci Matki Bożej. 
 

Z darem pamięci w modlitwie – błogosławi ks. proboszcz 
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XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07. /kolekta na koszty oświetlenia w kościele/ 
Błogosławieństwo kierowców i pojazdów 

  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka Kubosz  
z 2 żonami, ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 

10.00 – SUMA: Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze błog. Boże  
w rodzinach URBAŃCZYK i DRZYZGA. 

 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji kierowców i podróżujących. 
 

PONIEDZIAŁEK – 23.07. – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, patronki Europy 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
 

WTOREK – 24.07. – Św. Kingi, dziewicy 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Czesława Biber w kol. rocz. śm. oraz  

++ całego pokr. Biber i Czyrny. 
  
ŚRODA – 25.07. – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA, Św. Krzysztofa, patrona kierowców 
  7.00 – Do Miłos. B. za + męża Benedykta w 8 rocz. śm. 
  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.  
 

CZWARTEK – 26.07. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANNY, głównej patronki diecezji opolskiej  
  7.00 – Do B. Op. i ku czci Św. Anny, z prośbą o zdrowie i opiekę w rodzinach dzieci 

MARII LESCHIK. 
18.00 – Do Miłos. B. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B.  

w życiu Walerii Kompała, o zdrowie i opiekę Bożą w rodzinach synów Jana  
i Zygmunta Kompała, córki Haliny z wnukami i prawnukami oraz za + męża 
Jerzego Kompała. 

 

PIĄTEK – 27.07. – Św. Joachima, ojca NMP  
18.00 – Intencja wolna. 

  
SOBOTA – 28.07. 
  7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski i zdrowie, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie oraz do Miłos. B. za + męża Ryszarda Szopa i ++ z rodziny Szopa. 
 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07. /kolekta na OPAŁ do kościoła/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie IRENY I PAWŁA LOOSE. 
10.00 – SUMA: Do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Anny z podz. za otrz. łaski, z prośbą  

o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla JUBILATKI TERESY OSYRA z ok. 80 rocz. 
urodzin oraz potrz. łaski dla dzieci, wnuków i prawnuków. 

 Nabożeństwo eucharystyczne w int. Dobrodziejów i Ofiarodawców kościoła. 
 

Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie –  godz. 11.00 suma odpustowa 

AA KK TTUU AA LLNN OO ŚŚ CC II     PP AARR AA FF II AALLNN EE   
 

1. Składam Bóg zapłać za kolektę na wymianę oświetlenia w kościele i zbiórkę przed 
kościołem do puszki na środki transportu dla misjonarzy diecezji opolskiej pracują-
cych na misjach – 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany w ciągu roku kilometr 
drogi /Ogólnopolska Akcja MIVA Polska Św. Krzysztof 2018/. Otrzymamy  
też okolicznościową pamiątkę z wizerunkiem Św. Krzysztofa. 

2. Wolne intencje Mszy św. możemy zamawiać w zakrystii. Bardzo dziękuję  
za wszystkie zamawiane przez Was intencje, szczególne podziękowania RODZI-
NOM, które chętnie zamawiają kilka intencji w ciągu roku. Proszę także o wcze-
śniejsze doniesienie kartki z intencjami, aby mogły być zawsze podane w gazetce. 

3. WOLNE INTENCJE: czwartek 26.07. g. 18.00, piątek 3.08. godz. 18.00, poniedziałek 
20.08. g. 7.00, poniedziałek 27.08. g. 18.00, wtorek 28.08. g. 18.00, wtorek 4.09.  
g. 18.00, poniedziałek 10.09. g. 18.00, środa 12.09. g. 18.00, czwartek 13.09. g. 18.00, 
sobota 15.09. g. 7.00, poniedziałek 17.09. g. 18.00, wtorek 18.09. g. 18.00, środa 
19.09. g. 18.00, wtorek 25.09. g. 18.00, środa 26.09. g. 18.00, czwartek 27.09.  
g. 18.00, piątek 28.09. g. 18.00, sobota 29.09. g. 7.00, niedziela 30.09. g. 10.00.  
Mamy tak wiele różnych spraw, które możemy polecać Panu Bogu i Matce Bożej! 

4. Dziękuję paniom, które w tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu  
do sprzątania proszę: Sylwię Kuliberda i Brygidę Gbur.  

5. W minionym tygodniu, zgodnie z ustaleniem na ostatnim zebraniu zelatorów Róż 
Różańcowych zostały zamówione nowe komplety tajemnic różańcowych z rozważa-
niami /zalaminowane/ dla członków Róż Różańcowych naszej parafii.   

6. Dzisiaj po Mszach św. błogosławieństwo kierowców i pojazdów /samochody, sku-
tery, rowery/ ku czci Św. Krzysztofa– patrona kierowców i podróżujących. 

7. W środę święto Św. Jakuba Apostoła i wspomnienie Św. Krzysztofa.  

8. W czwartek uroczystość Św. Anny, Matki Najśw. Maryi Panny – główniej patronki 
diecezji opolskiej, a w piątek wspomnienie Św. Joachima, Ojca Najśw. Maryi Panny. 
W te dni zapraszam na Mszę św. 

9. W przyszłą niedzielę kolekta na OPAŁ, a w niedzielę 5 sierpnia tzw. specjalna 
inwestycyjna na malowanie naszego kościoła i ocieplenie budynku plebanii. BÓG 
ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary, również indywidualne /kopertowe/, które są wpisy-
wane do specjalnej KSIĘGI FUNDACYJNEJ OFIARODAWCÓW NASZEGO 
KOŚCIOŁA I PARAFII. Zdjęcia elewacji zewnętrznej kościoła są na stronie parafii. 

10. Od soboty do poniedziałku jubileuszowe uroczystości odpustowe ku czci Św. 
Anny w Oleśnie. Suma odpustowa o godz. 11.00 w Sanktuarium Św. Anny pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski – program  
obchodów w gablotce i na stronie internetowej parafii. 

11. W sobotę i niedzielę na Górze Św. Anny uroczystości odpustowe. 

12. Roczna prenumerata Małego Gościa dla dzieci 60 zł – proszę uregulować w zakry-
stii. 


