
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 29/318                            XIV NIEDZIELA ZWYKŁA            8.07.2018 
 

 

 

CO DALEJ Z MATKĄ BOŻĄ? 
 

Od niedzieli 10 czerwca w naszej para-

fii przebywa tzw. kapliczka z wizerun-

kiem Matki Bożej Trzykroć Przedziw-

nej. Matka Boża nawiedziła dom pleba-

nijny i została przekazana kolejnym  

rodzinom, które wyraziły chęć przyjęcia 

Matki Bożej Szensztackiej do swoich 

rodzin, aby modlić się przy Maryi. 

Obecnie jesteśmy na etapie utworzenia 

grupy kilkunastu rodzin w naszej para-

fialnej Wspólnocie, które zechcą na stałe 

1 raz w miesiącu na 2 dni przyjmować Matkę Bożą do swoich domów. Niektórzy może nie  

potrafią się jeszcze zdecydować myśląc, że trzeba będzie się modlić cały dzień. Nic z tych rzeczy! 

Schemat jest taki, że o ustalonej porze np. wieczorem rodzina lub osoba gromadzi się na 

modlitwie przy Matce Bożej, można wtedy odmówić litanię, koronkę do Bożego Miłosier-

dzia, różaniec, również 10-tkę przypisaną z Róży Różańcowej itp. Zachęcam Rodziny naszej 

parafii do tej formy pobożności. Poniżej jeszcze kilka informacji o Ruchu Szensztackim. Ma-

leńka kapliczka w znajdującym się nieopodal Koblencji nad Renem Schönstatt stała się  

kolebką Ruchu Szensztackiego. Ruch powstał 18 października 1914 r., a jego założycielem był 

duchowny i pedagog o. Józef Kentenich. Ruch Szensztacki odznacza się bogatą duchowością. 

Niesie pomoc duchową człowiekowi, któremu trudno żyć Ewangelią i ją zrozumieć. Ruch opie-

ra się na dwóch filarach – miłości Matki Bożej i zrozumieniu posłannictwa Maryi, poprzez  

którą zmierzamy ku Bogu. Postawę taką przyjęły Siostry Szensztackie. Jest to odwzorowanie 

kontraktu, jaki zawarł o. Kentenich z Maryją. Poprzez naśladownictwo w codziennym życiu 

Maryi i upodabnianie się do niej, ona ma prowadzić do Boga Ojca. W diecezji opolskiej Sank-

tuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej znajduje się w Winowie koło Opola. 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. proboszcz A. Jankowski 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW      8 – 15 lipca 2018 r. 

 

 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.07. /kolekta na nowe oświetlenie w kościele/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + żonę i matkę Genowefę Woś w 1 rocz. śm. 
10.00 – SUMA: Do MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie dla rodziny AGNIESZKI KACZMARZYK. 
 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Rodzin parafii. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 9.07.  
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla ANGELIKI 

WICHER z ok. 8 rocz. urodzin i o potrz. łaski dla całej rodziny WICHER. 
 

WTOREK – 10.07. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę  

i zdrowie dla MARII i STEFANA WIECZOREK z ok. kol. rocz. ślubu.  
 

ŚRODA – 11.07. – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY 
  9.00 – Wycieczka dzieci i młodzieży do Aqua Parku w Tarnowskich Górach. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinie BATOR.  
  Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  
  Spotkanie Rodzin przyjmujących Matkę Bożą Szensztacką. 

 

CZWARTEK – 12.07. – Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika 
  7.00 – Do B. Op., wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  

i zdrowie dla całej rodziny AGNIESZKI LESIK. 
 

PIĄTEK – 13.07. – Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, Dzień Fatimski 
19.00 – /Fatimska z procesją/ Ku czci MB Fatimskiej, Lurdzkiej i Nieustającej Pomocy  

w int. PARAFIAN, wszystkich członków RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH żeńskich i męskich 
oraz o błog. Boże i pomyślne żniwa i prace polowe dla ROLNIKÓW i ich RODZIN.  

  Różaniec fatimski w intencjach parafialnych, rodzinnych i osobistych. 
 

SOBOTA – 14.07. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + córkę Małgorzatę, + syna Piotra oraz ++ z rodziny  i pokr. 
15.30 – /Roczek/ Do Anioła Stróża o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla rocznego dziecka 

ADASIA KOMPAŁA oraz o zdrowie i potrz. łaski dla rodziców i chrzestnych. 
 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07. /kolekta na nowe oświetlenie w kościele/ 
  8.00 – Ku czci Św. Urbana o błog. Boże, opiekę i zdrowie oraz szczęśliwy przebieg żniw 

w rodzinie LOOSE. 
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + żonę Mariannę Parkitny w 2 rocz. śm., + syna 

Dariusza Parkitny, + swatkę Henrykę Loska, + siostrę Mariannę Marcinkowską 
oraz ++ rodziców Dyksik i Parkitny. 

 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Rodzin parafii. 
 

Zapraszam do odwiedzania strony internetowej parafiawedzina.pl 

AKTUALNOŚCI  PARAFIALNE 
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę na wymianę oświetlenia kościoła /nowe żarówki 

energooszczędne i lampy w prezbiterium/, w niedziele 15 i 22 lipca kolekty będą 

także na ten cel. Dziś na prośbę ks. biskupa A. Czai przed kościołem zbiórka  

do puszki na pomoc dzieci – sierot wojennych w syryjskim Aleppo. Dzisiaj dorocz-

ny odpust w dekanacie Olesno ku czci św. Małgorzaty w Wysokiej.  

2. Dziękuję Ojcu Franciszkaninowi z Góry św. Anny za wygłoszone Słowo Boże 

i pomoc duszpasterską w naszej parafii.  

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

do sprzątania proszę: Walburgę Roj i Dorotę Hermańską.  

4. W poniedziałek 2 lipca odbyło się spotkanie organizacyjne Rodzin naszej parafii, 

które chcą na stałe 1 raz w miesiącu na 2 dni przyjmować do swoich domów  

kapliczkę z wizerunkiem Matki Bożej Szensztackiej. Do tej pory zgłosiło się tylko 

17 Rodzin. Stąd zwracam się z gorącą prośbą, aby również inne Rodziny  

naszej parafii, nie tylko starsze, ale również młodsze włączyły się do tej formy modli-

twy i pobożności maryjnej. Nie bójmy się zawierzać Maryi naszych trosk i radości. 

 

5. W środę wycieczka dzieci i młodzieży z opiekunami do Parku Wodnego w Tar-
nowskich Górach. Zbiórka i wyjazd o godz. 9.00 z parkingu koło kościoła, a powrót 
po południu /koszt od 1 os. 60 zł/. 

 

6. W środę po nabożeństwie na plebanii spotkanie organizacyjne dla Rodzin naszej 
parafii, które chcą należeć do tzw. Rodzin Szensztackich przyjmując do swojej  
rodziny kapliczkę Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Szensztackiej. ZAPRASZAM! 

7. W piątek wspomnienie objawień w Fatimie – Parafialny Dzień Fatimski. O godz. 

19.00 zapraszam naszych Parafian, a szczególnie należących do Róż Różańcowych  
na Mszę św. fatimską z procesją i różańcem fatimskim. Figurę Matki Bożej Lurdzkiej 

będą nieśli Panowie z Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Proszę także do sztandarów. 

 

8. Współorganizujemy pielgrzymkę na Warmię, Mazury i Podlasie /27-29 sierpnia/. 
9. ZACHĘCAM do zamawiania intencji Mszy św. w różnych ważnych sprawach. 

WOLNE INTENCJE: czwartek 2.08. g. 18.00, piątek 3.08. godz. 18.00, poniedziałek 
20.08. g. 18.00, poniedziałek 27.08. g. 18.00, wtorek 28.08. g. 18.00, środa 29.08.  
g. 18.00, piątek 31.08. g. 18.00, wtorek 4.09. g. 18.00, piątek 7.09. g. 18.00, niedziela 
9.09. g. 10.00, 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. 8.00 i 10.00. 
Proszę także o wcześniejsze doniesienie kartki z intencjami, aby mogły być poda-
ne w gazetce. Bóg Zapłać za wszystkie intencje zamawiane w ciągu całego roku. 

10. II ZAPOWIEDŹ: Martina Woś zam. Wędzina, Sebastian Niesłony zam. Jemielnica. 


