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GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 34/323                          XIX NIEDZIELA ZWYKŁA                     12.08.2018 
 

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej 
wiary, choć formalnie ogłoszony stosunkowo niedawno - 
przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji 
apostolskiej Munificentissimus Deus: ...powagą Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła  
i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat 
objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja 
zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą  
i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Orzeczenie to 
papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obe-
cności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wier-
nych. Oparł je nie tylko na innym dogmacie, że kiedy 
przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na 
ziemi w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; 
mógł je wygłosić także dlatego, że prawda ta była od dawna  
w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim 
najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował. 

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, 
uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było 
powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) 
polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto dla 
uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej, przynajmniej w V w.   
W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w VII w. Wiemy bowiem, że papież św. Sergiusz I 
(687-701) ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież Leon IV (+ 855) dodał do tego święta 
wigilię i oktawę. Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, że w Galii istniało  
to święto już w VI w. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to 
święto, używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to jedyna tajemnica, jaka się stała dla ludzi - 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. W prefacji zaś znajdujemy słowa: Tę, która nic 
ziemskiego za życia nie zaznała, słusznie nie trzyma w zamknięciu skała grobowa. W polskiej  
(i nie tylko) tradycji dzisiejsze święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej.  
Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca 
się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem 
Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu  
za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. 

 

Zawierzajmy nasze Rodziny i Parafię Matce Bożej – ks. Proboszcz 
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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08. /kolekta na potrzeby kościoła na OPAŁ/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla całej rodziny SERAFIN. 
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + męża i ojca Józefa Wieczorek, + syna Alfreda, + córkę 

Urszulę, + szwagierkę oraz ++ całe pokr. z obu stron.  
  

 Nabożeństwo w intencji Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 13.08. – Wspomnienie objawień w Fatimie, DZIEŃ FATIMSKI 
19.00 – /Fatimska z procesją/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, teś-

ciów Jana i Łucję, ++ siostry Agnieszkę i Marię z mężem i córkami, braci 
Herberta i Pawła z żoną Zofią oraz dziadków Mrosek i Pietrucha. Różaniec 

fatimski w intencjach Róż Różańcowych, Rodzin Szensztackich i noszących Szkaplerz. 

WTOREK – 14.08. – Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika 
18.00 – Do Miłos. B. za + żonę Krystynę Wacławik w 10 rocz. śm. oraz ++ rodziców  

i teściów.  
ŚRODA – 15.08. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA N M P /kolekta remontowa/ 

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie EMILA 

CHMIEL. Błogosławieństwo ziół i kwiatów. 

10.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
w rodzinach KOMPAŁA i WOLNY oraz do Miłos. B. za ++ z tych rodzin. 

  Błogosławieństwo ziół i kwiatów. 

CZWARTEK – 16.08. – Św. Rocha 
  7.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Ryszarda Osyra w 13 rocz. śm., ++ rodziców 

Piotra i Agnieszkę Osyra, Teodora i Marcelinę Wiendlocha, + zięcia Benedykta, 
++ rodzeństwo i całe pokr. oraz + Franciszkę Zug z rodziną.  

PIĄTEK – 17.08. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA, KAPŁANA, głów. patr. metropolii górnośl. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Sylwestra Janeczko, + Tadeusza Wrę-

czyckiego, ++ Łucję i Wilhelma Kostorz, + siostrę Brygidę i + Franciszka Janiga. 
18.00 – Za żyjących i zmarłych Parafian, Budowniczych, Dobrodziejów i Ofiarodawców 

naszego kościoła oraz ++ kapłanów i siostry zakonne. 
SOBOTA – 18.08. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ Martę Rubisz z mężem oraz ++ rodziców i dusze zmarłych  

z tego miejsca. 
15.00 – /Jub-Dzięk/ Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie 

dla męża MARIANA RADLAK z ok. 60 rocz. urodzin i o potrz. łaski dla całej 
rodziny. 

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08. /kolekta na potrzeby parafii na OPAŁ/  
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś, za poległego ojca Józefa Huć,  

++ matkę Zofię i Franciszka Huć oraz ++ dziadków z obu stron. 
10.00 – SUMA: Do B. Op. i wstaw. MB Uzdrowienia Chorych z podz. za otrz. łaski,  

z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie JÓZEFA KUBOSZ. 
  

 Nabożeństwo w intencji Parafian i Dobrodziejów kościoła. 

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

1. BÓG ZAPŁAĆ Wam za dzisiejszą kolektę na opał, w następną niedzielę również BARDZO 
PROSZĘ o ofiarę kolektową na ten zbożny parafialny CEL. 
 

2. Dziękuję paniom, które w tygodniu dbały o posprzątanie kościoła, w tym tygodniu proszę: 
Agnieszkę Huć i Gabrielę Gruca. 

 

3. Bardzo dziękuję Agnieszce Kaczmarzyk za troskę o zieleń przy krzyżu na cmentarzu, Marii 
Wołek za opiekę nad grobem + ks. proboszcza A. Muszalika, Irenie i Pawłowi Loose  
za troskę o krzewy na cmentarzu i przy starym kościele oraz mieszkańcom Październi  
za koszenie trawy na cmentarzu. Planujemy położyć nową kostkę z krawężnikami wokół 
pomnika + ks. A. Muszalika w miejsce zapadających się starych betonowych płyt.  

4. W minionym tygodniu w kaplicy na cmentarzu na ścianie obok krzyża został namalowany 
wizerunek Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie, a w najbliższym tygodniu  
na ścianach zewnętrznych przy drzwiach wejściowych będą namalowane postacie św. Jana 
Pawła II i św. Siostry Faustyny. Prace plastyczne wykonuje Jan Gruca z Łomnicy.  

 

5. Dzisiaj o godz. 17.00 w farskim ogrodzie grillowanie dla wszystkich ministrantów oraz dzieci 
i młodzieży naszej parafii. ZAPRASZAM!!! 
 

 

6. W tym tygodniu 42 Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: Idziemy  
do Matki w świetle i mocy Ducha Świętego. Msza św. na Jasnej Górze w sobotę o godz. 11.00. 

7. W poniedziałek 13-ty dzień miesiąca – wspominamy objawienia fatimskie. O godz. 19.00 
Msza św. fatimska z procesją ze świecami i figurą MB lurdzkiej, którą poniosą mężczyźni  
z Róży Różańcowej p. R. Chmiel, na zakończenie Różaniec fatimski przed wystawionym Naj-
świętszym Sakramentem. Członkowie Róż Różańcowych otrzymają nowe TAJEMNICE  
RÓŻAŃCOWE Z ROZWAŻANIEM. Serdecznie ZAPRASZAM wszystkie Róże Różańcowe,  
Rodziny Szensztackie, noszących Szkaplerz Matki Bożej oraz naszych Parafian. 
 

8. W środę uroczystość Wniebowzięcia NMP, porządek Mszy św. niedzielny z poświęceniem 
ziół i kwiatów, kolekta na potrzeby parafialne – dokończenie remontu klinkierowego  
podjazdu. Odpust w Borkach Małych ku czci Matki Najświętszej. 

 

9. W piątek uroczystość Św. Jacka, patrona całej metropolii górnośląskiej. 
 

10. W sobotę na godz. 9.00 bardzo proszę mężczyzn do pomocy w złożeniu drewna opałowe-
go do kotłowni, do pomocy mile widziany jest również traktor. 

 

11. W przyszłą niedzielę Dożynki Gminne w Panoszowie – Msza św. plenerowa o godz. 14.00 
oraz doroczny odpust w Grodzisku ku czci Św. Rocha. 

12. W dniach 27-29 sierpnia współorganizujemy autokarową pielgrzymkę na Warmię, Mazury 
i Podlasie /Gietrzwałd, Św. Lipka, Różanystok, Sokółka/, koszt ok. 400 zł.  

13. W sobotę 22 września chcemy zorganizować 1-dniową parafialną autokarową pielgrzym-
kę na Jasną Górę, do Sanktuarium MB Patronki Rodzin w Leśniowie oraz Sanktuarium 
MB Uzdrowienia Chorych w Gidlach. Koszt tylko 50 zł. Zapisy chętnych w zakrystii.  
ZAPRASZAM naszych Parafian do pielgrzymowania. 

14. WOLNE INTENCJE: wtorek 28.08. godz. 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. BÓG ZAPŁAĆ za zamawiane intencje mszalne. 

15. Zapowiedzi /II/: ANNA KRAWCZYK, zam. w Wędzinie i DAWID SKOWRONEK, zam. w Wędry-
ni, KARINA JANIK, zam. w Lublińcu, RAFAŁ PSYK, zam. w Lublińcu. 


