
Odnowione figury Matki Bożej i Pana Jezusa / nowy klinkier 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 32/321                           XVII NIEDZIELA ZWYKŁA          29.07.2018 
 

 
 

2 sierpnia w kościołach i klasztorach francisz-
kańskich obchodzone jest patronalne święto 
Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. W Ka-
lendarzu Liturgicznym czytamy, iż tego dnia 
w kościołach parafialnych można uzyskać 
odpust zupełny Porcjunkuli. Za zgodą bisku-
pa diecezjalnego odpust ten może być prze-
niesiony na niedzielę, która poprzedza 2 sier-
pnia lub po nim następuje. Dlaczego święto 
Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli? Otóż ma 
to związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Według podania, była  
to pierwotnie kapliczka ufundowana w VI w. (2 km na południe od Asyżu) przez piel-
grzymów wracających z Ziemi Świętej. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki 
Bożej. Za czasów św. Franciszka kapliczka ta miała już nazwę Matki Bożej Anielskiej. 
Była ona wówczas w stanie ruiny, dlatego też św. „Biedaczyna” z Asyżu w zimie 
1207/1208 r. odbudował ją i tam zamieszkał. Wkrótce przyłączyli się do niego towarzy-
sze. Nie jest wykluczone, że on sam nadał jej nazwę Matki Bożej Anielskiej, bo jak głosi 
legenda, słyszano często nad kapliczką głosy anielskie. W tym czasie kapliczka wraz  
z przyległą posesją stanowiła jeszcze własność benedyktynów z pobliskiej góry Subasio, 
jednak wkrótce (1211 r.) odstąpili ją św. Franciszkowi i jego współbraciom, którzy  
wybudowali sobie tam ubogie szałasy - domy. W kilka lat później, dokładnie 2 sierpnia 
1216 r., miało miejsce uroczyste poświęcenie (konsekracja) kapliczki-kościółka.  W tym 
też czasie funkcjonowała w stosunku do ww. kościółka druga nazwa - Porcjunkula, być 
może również wprowadzona przez św. Franciszka. Etymologicznie oznacza ona tyle,  
co kawałeczek, drobna część. Prawdopodobnie nawiązywała ona do bardzo małych 
rozmiarów kościółka i przyległego terenu. Tak więc Porcjunkula stała się macierzystym 
domem zakonu św. Franciszka.  Dwieście lat później - w roku 1415 św. Bernardyn  
ze Sieny osadził tu swoich synów duchowych - obserwantów, którzy wystawili tu spory 
klasztor wraz z okazałym kościołem. W latach 1569-1678 wybudowano świątynię,  
w środku której znajduje się w stanie surowym zachowany pierwotny kościółek-
kapliczka Porcjunkula. Przy końcu bocznej nazwy jest cela, w której mieszkał i dokonał 
życia św. Franciszek. 11 kwietnia 1909 r. papież Pius X podniósł kościół Matki Bożej 
Anielskiej w Asyżu do godności Bazyliki patriarchalnej i papieskiej. 

Z kapłańskim pozdrowieniem i darem w modlitwie – ks. Proboszcz 
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XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07. /kolekta na OPAŁ/ 
  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 w intencji Parafian i Dobrodziejów  kościoła. 
 

Godz. 11.00 suma odpustowa w Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie 
PONIEDZIAŁEK – 30.07. 
18.00 – Do Anioła Stróża i wstaw. MBNP, z prośbą o Dary Ducha Św., opiekę i zdrowie 

dla WIKTORII z ok. kol. rocz. urodzin oraz błog. Boże dla całej rodziny 
WIECZOREK. 

WTOREK – 31.07. – Św. Ignacego z Loyoli, kapłana 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Piontek, ++ teściów, dziadków  

z obu stron oraz ++ z rodzin Piontek, Hermański, Knop, Francek i Kosmala.  
ŚRODA – 1.08. – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła 

18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie w rodzinach TOMAN i PAWELCZYK.  

  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy.  
I CZWARTEK – 2.08. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Jezusa Chrystusa Najw. Kapłana 

18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie w rodzinie STEFANA WIECZOREK oraz Dary Ducha Św.  
dla wnuków i wnucząt. Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

 I PIĄTEK – 3.08. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa  

  6.30 – Okazja do Spowiedzi św. 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i zmarłych z Róży Różańcowej MARII LESCHIK.  
 Nabożeństwo do NSPJ. 
17.30 – Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
18.00 – Do MB Uzdrowienia Chorych o powrót do zdrowia dla córki w pewnej intencji. 
I SOBOTA – 4.08. – Św. Jana Marii Vianneya, kapłana, czcimy Niepokalane Serce Maryi 

  6.30 – Różaniec wynagradzający prowadzony przez Czcicieli Matki Bożej. 

  7.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  
za + ks. Proboszcza A. Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Różańcowej 
MARII LESCHIK. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

  9.00 – Odwiedziny Chorych Parafian. 
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 5.08. /kolekta na MALOWANIE KOŚCIOŁA/  
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie oraz  

do Miłos. B. za ++ rodziców z obu stron w rodzinie Loose. 
10.00 – SUMA: Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinie BOGDANA KRAWCZYK oraz dla dzieci i wnuków. 
 Nabożeństwo w intencji Parafian i Ofiarodawców kościoła. 

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

1. Dzisiaj jubileuszowe uroczystości odpustowe w Sanktuarium Św. Anny w Ole-

śnie, które w tym roku obchodzi Jubileusz 500-lecia konsekracji. 

2. Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszego kościoła – na opał. Bóg zapłać za wszystkie 

ofiary. W przyszłą niedzielę tzw. specjalna inwestycyjna na malowanie naszego 

kościoła i ocieplenie budynku plebanii. BÓG ZAPŁAĆ za składane ofiary również 

indywidualne, które są wpisywane do PARAFIALNEJ KSIĘGI FUNDACYJNEJ. 

3. Dziękuję paniom, które w tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu  

do sprzątania proszę: Monikę Kozala i Justynę Wacławik. 

4. Dziękuję za Dary ofiarowane na stół plebanijny – bardzo to doceniam. 

5. Mieszkańców Październi proszę o skoszenie trawy na parafialnym cmentarzu. 

6. W minionym tygodniu z tartaku w Łomnicy została dowieziona 2 część drewna 

opałowego do kościoła na sezon grzewczy /zakupiliśmy 14 kubików/. 

7. Biskup Opolski zezwala na uzyskanie odpustu zupełnego Porcjunkuli 2 sierpnia 

albo w dzisiejszą niedzielę albo w przyszłą niedzielę 5 sierpnia /tylko 1 z tych dni/. 

Warunki są następujące: a/ spowiedź św. i Komunia św., b/ nawiedzenie kościoła,  

c/ modlitwy Ojcze nas i Wierzę w Boga, d/ modlitwa w intencjach Papieża, e/ wyklu-
czenie wszelkiego przywiązania do grzechu nawet lekkiego. 

8. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota nowego miesiąca. Modlimy 

się w stałych intencjach parafialnych, szczególnie w intencji Róży Różańcowej Marii 

Leschik. Wszystkich członkom Róży bardzo dziękuję za codzienne modlitwy  

zanoszone w różnych intencjach oraz za tworzenie Wspólnoty Żywego Różańca. 

9. Okazja do spowiedzi św. 30 min. przed każdą Mszą św., dla dzieci i młodzieży  

w I piątek od godz. 17.30. Mimo trwających wakacji nie zapominajmy o Panu  

Bogu i Bożych Przykazaniach. 

10. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny osób chorych i opiekujących się nimi. 

11.  Za tydzień w niedzielę na Górze św. Anny Pielgrzymka Motocyklistów i uroczysto-

ści ku czci Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. 

12.  Wolne intencje Mszy św. możemy zamawiać w zakrystii. Proszę także o wcze-

śniejsze doniesienie kartki z intencjami, aby mogły być zawsze podane w gazetce. 

13.  WOLNE INTENCJE: 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, 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.  

Radosnego dawcę miłuje Pan Bóg. 


