
POMALOWANA KAPLICA POGRZEBOWA NA CMENTARZU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 33/322                          XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA            5.08.2018 
 

Święto Przemienienia Pańskiego zwane także 
epifanią lub teofanią obchodzi Kościół Kato-
licki 6 sierpnia. Liturgia tego dnia wspomina 
opisane w ewangeliach wydarzenie, przez które 
Chrystus objawił swoje bóstwo. Czytany w litur-
gii ewangeliczny opis Przemienienia Pańskiego 
pełen jest znaczeń symbolicznych: góra, światło  
i obłok są w Biblii charakterystyczne dla obja-
wień Boga. „Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba  
i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec 
nich”. Twarz Jezusa zajaśniała jak słońce, szata była biała jak światło, ukazali się też 
Mojżesz i Eliasz, a z obłoku dobiegł głos Boga. Są oni świadkami, którzy potwierdzają 
widzenie Apostołów i wskazują, że całe objawienie prowadzi do Jezusa. Dodatkowym  
i niepodważalnym uwierzytelnieniem jest głos Ojca, który mówi: „To jest mój Syn 
umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”. Przemienienie Jezusa miało 
umocnić wiarę Apostołów oraz przygotować ich na przeżycie męki i śmierci Jezusa. 
Przemienienie ukazuje też, że do chwały objawionej przez Jezusa dochodzi się przez 
cierpienie i śmierć. Tak jak każda teofania /czyli objawienie bóstwa/ Przemienienie 
Pańskie budzi fascynację i zachwyt, ale zarazem lęk, dlatego św. Piotr powiedział 
najpierw: „dobrze, że tu jesteśmy”, a w chwilę później uczniowie “upadli na twarz  
i bardzo się zlękli”. W religioznawstwie mówi się, że Bóg jest „mysterium fascinosum  
et tremendum”, czyli tajemnicą fascynującą i przerażającą. W chrześcijaństwie wscho-
dnim święto Przemienienia obchodzone było już w V w. Do dziś zajmuje ono w litur-
gicznym kalendarzu chrześcijańskiego Wschodu jedno z najważniejszych miejsc. 
Przemienienie jest też bardzo częstym motywem ikonografii wschodniej. Na Zachodzie 
pierwsze wzmianki o tym święcie pochodzą z VII i VIII w. Bardziej upowszechniło się 
ono w okresie wypraw krzyżowych, kiedy bardzo popularne były pielgrzymki do Ziemi 
Świętej, w tym także na Górę Tabor, uznawaną za górę przemienienia. W 1457 r. papież 
Kalikst III, jako wyraz wdzięczności za zwycięstwo nad Turkami odniesione 6 sierpnia 
1456 r. pod Belgradem, wprowadził je do liturgii całego Kościoła katolickiego. W 1964 r. 
Górę Tabor odwiedził papież Paweł VI, który jako pielgrzym przemierzał Ziemię 
Świętą. 

Z darem w modlitwie w nowym tygodniu  – ks. Proboszcz 
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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. 
  

PONIEDZIAŁEK – 6.08. – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, Matyldę i Emila 

Chmiel oraz ++ dziadków z obu stron.  
 
WTOREK – 7.08. 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. B., opiekę i zdrowie dla EMILKI 

WICHER z ok. 10 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny WICHER. 
  
ŚRODA – 8.08. – Św. Dominika, kapłana 
  7.00 – Do Miłos. B. za + żonę i matkę Bernadetę Karkos oraz ++ rodziców Walentego  

i Monikę. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  

 
CZWARTEK – 9.08. – Święto Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy 
  7.00 – Do Miłos. B. za + córkę Bernadetę Karkos z ok. urodzin – of. od mamy. 
  
PIĄTEK – 10.08. – Święto Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika  
  7.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie MARII LESCHIK. 
 
SOBOTA – 11.08. – Św. Klary, dziewicy 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla MARII NOWAK oraz całej rodziny. 
 
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08. /kolekta 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. 
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1. Dzisiejsza kolekta tzw. specjalna inwestycyjna na malowanie naszego kościoła  
i ocieplenie budynku plebanii. BÓG ZAPŁAĆ za Wasze ofiary również indywidu-
alne, które są wpisywane systematycznie do specjalnej PARAFIALNEJ KSIĘGI 
FUNDACYJNEJ. W następną niedzielę kolekta na opał. 

2. W czwartek zostały ukończone prace malarskie w kaplicy pogrzebowej na cmenta-
rzu. Wyrazy podziękowania p. Pawłowi Pipa za chętne podjęcie się tej pracy i jej 
wykonanie. Dziękuję paniom za prace porządkowe w kaplicy. Prace renowacyjne 
będą kontynuowane w kaplicy, będzie jeszcze uzupełniona i pomalowana drewniana 
podbitka na dachu oraz drzwi wejściowe. Pozostaje pytanie w jaki sposób odnowić 
w przyszłości drewniany płot i bramy wokół parafialnego cmentarza??? 

3. Dziękuję paniom, które w tygodniu zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu  
do sprzątania proszę: Małgorzatę Bator i Angelikę Bator. Rozpoczyna się nowa  
kolejka sprzątania kościoła – to wyraz naszej troski i opieki o kościół parafialny – 
DOM BOŻY, święte miejsce modlitwy, wycieszenia i skupienia. 

4. W ostatnim czasie zostały odnowione 2 figury parafialne: Najświętsze Serce Pana 
Jezusa i Matka Boża Uzdrowienie Chorych. Będą również pomalowanie figurki: 
Matki Bożej lurdzkiej, którą używamy na procesje fatimskie, św. Bernadety i Chry-
stusa Zmartwychwstałego. Odnowione figury zostaną ustawione na specjalnych  
podestach w bocznej kaplicy, gdzie znajduje się również obraz Świętej Rodziny. 

5. Informuję, że środki uzyskane ze sprzedaży starego płotu wokół kościoła, który  
jest demontowany etapami zostały przekazane na CELE PARAFIALNE! 

6. W poniedziałek Święto Przemienienia Pańskiego. 
7. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w farskim ogrodzie grillowanie dla wszystkich 

ministrantów oraz dzieci i młodzieży naszej parafii. ZAPRASZAM!!! 

8. W sobotę i niedzielę obchody ku czci Św. Jacka w Sanktuarium w Kamieniu Śl. 
9. W dniach 12-18 sierpnia odbędzie się Opolska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
10. Już dzisiaj informuję Parafian, że tegoroczne DOŻYNKI PARAFIALNE – dzięk-

czynienie za żniwa, zbiory i plony ziemi odbędą się w sobotę 1 września – Msza św. 
dożynkowa o godz. 14.00. 

11. Wolne intencje Mszy św. możemy zamawiać w zakrystii lub telefonicznie. 
WOLNE INTENCJE: wtorek 28.08. g. 18.00, środa 29.08. 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. Radosnego dawcę miłuje Pan 
Bóg.  

 

Zapowiedzi przedślubne: 
ANNA KRAWCZYK, zam. w Wędzinie 

DAWID SKOWRONEK, zam. w Wędryni 
KARINA JANIK, zam. w Lublińcu 
RAFAŁ PSYK, zam. w Lublińcu 


