
RENOWACJA PODJAZDU /na górze płyty granitowe/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 35/324                          XX NIEDZIELA ZWYKŁA                    19.08.2018 
 

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki 
Rodzin, jest częścią zespołu klasztornego O. Pau-
linów, położonego w Leśniowie – przedmieściu Żarek, 
w województwie śląskim. Jest ono ważnym ośrodkiem 
pielgrzymkowym na trasie z Krakowa oraz ze Śląska 
na Jasną Górę. Położenie Sanktuarium na Wyżynie 
Krakowsko-Częstochowskiej – regionie o wybitnych 
walorach środowiska przyrodniczego, w obrębie Par-
ku Krajobrazowego Orlich Gniazd, przy szlaku 
turystycznym o tej samej nazwie sprawia, że jest to 
szczególne miejsce modlitwy i spotkania z Matką 
Bożą. Zespół klasztorny O. Paulinów położony jest w 
parku koło źródła Leśniówki. Składa się z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP, ołtarza polowego, 
kaplicy nad źródłem, klasztoru, dzwonnicy, domu pielgrzyma. Jednonawowy kościół,  
z węższym, półkolistym prezbiterium był wielokrotnie przebudowywany. Najstarsza część,  
z 1559 r. ma charakter gotycko-renesansowy. W 1762 r. dobudowano murowaną kruchtę,  
a w 1791 przedłużono nawę. W 1798 wybudowano wieżyczkę na sygnaturkę. Po północnej 
stronie Sanktuarium znajduje się późno-barokowy klasztor (budowę rozpoczęto w 1755 r.), bez 
wyraźnych cech stylowych, składający się z czterech skrzydeł z kwadratowym wirydarzem  
w środku. Na poziomie pierwszego piętra chórem połączony jest z kościołem. W 1963 – 1967 
przeprowadzono gruntowną modernizację kościoła, ostatni zaś remont – na 600-lecie San-
ktuarium – w 1988 r. Wtedy też wykonano nową polichromię. W latach 1984 – 1986 ustawiono 
w parku 15 kapliczek różańcowych. W 1994 r. wybudowano wolnostojącą dzwonnicę.  
W ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa wybudowano ołtarz 
polowy, kaplicę nad źródłem potoku oraz wzdłuż muru przyklasztornego wybudowano 14 stacji 
Drogi Krzyżowej. Późnobarokowy główny ołtarz oraz ołtarze boczne pochodzą z pierwszej 
połowy XVIII w. Ołtarz główny, z cudowną figurką MB Leśniowskiej, pochodzącej z XIV w. był 
przerobiony w 1856 r. i odnowiony w 1956 r. Drewniany, rokokowy portal w fasadzie zachodniej 
pochodzą z drugiej połowy XVIII w., późno rokokowe  stalle, balustrady oraz konfesjonały  
z 1782 r. Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle  
z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi w roku 1382 śląski książę Władysław 
Opolczyk, bezskutecznie poszukujący wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się  
w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite 
źródło, dające początek istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozo-
stawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym 
Obrazem „Czarnej Madonny”. Gotycka statua, 70 cm wysoka, znajduje się dzisiaj w głównym 
ołtarzu Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego kultu. Sanktuarium stało się regio-
nalnym ośrodkiem pielgrzymkowym oraz odwiedzanym przez pielgrzymki zmierzające na Jasną 
Górę. Trasa ok. 40 pielgrzymek pieszych na Jasną Górę prowadzi przez Leśniów. W latach 1999 – 
2000 Sanktuarium odwiedziło ponad 900 grup pielgrzymkowych. 

 

Z darem wdzięczności i modlitwy w nowym tygodniu – ks. Proboszcz 
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XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08. /kolekta na remont ZADASZENIA przed kościołem/ 
  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. MBNP 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. 
 

PONIEDZIAŁEK – 20.08. – Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła 
18.00 – Do Miłos. B. za + siostrę Marię Machoń, + szwagra Wincentego Machoń,  

+ szwagra Mariana Zalas oraz ++ pokr. Gruca i Kalamorz.  
WTOREK – 21.08. – Św. Piusa X, papieża 
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Wiktorię Popanda w kol. rocz. śm., + ojca Jana,  

++ rodzeństwo i ++ z całego pokr. 
ŚRODA – 22.08. – Wspomnienie NMP, Królowej 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodzin Hadzik, 

Sklorz, Jalowiecki, Kończak i Flak oraz w pewnej intencji.  
  Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 

CZWARTEK – 23.08. 
18.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op., wstaw. MBNP i Św. Urbana w intencji żyjących  

i zmarłych PARAFIAN i ich RODZIN, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., opiekę i zdrowie w 1 rocznicę pracy duszpasterskiej KS. PROBOSZCZA 

W PARAFII ŚW. URBANA W WĘDZINIE i DEKANACIE OLESKIM. 
PIĄTEK – 24.08. – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Florentynę Huć w 10 rocz. śm., + ojca Franciszka,  

++ Matyldę i Augustyna Tyrała, + siostrę Teresę, ++ dziadków i wszystkich  
++ z rodziny. 

SOBOTA – 25.08. 
12.00 – /Chrzcielna/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża o błog. B., opiekę i zdrowie  

dla DIANY KAI RUSNAK w dniu przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz dla jej 
rodziców i chrzestnych. 

16.00 – /Roczkowa/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, z podz. za otrz. łaski, z prośbą  
o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie dla AGATY DAGMARY CHMIEL w 1 rocznicę 
przyjęcia Sakramentu Chrztu Św. oraz dla jej rodziców, chrzestnych i całej 
rodziny. 

NIEDZIELA – 26.08. – UROCZ. NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ /kolekta na MALOWANIE K-ŁA/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla KRYSTYNY CHMIEL z ok. kol. rocz. urodzin. 
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za + męża Stanisława Koper w rocz. śm., ++ rodziców 

Stefanię i Antoniego, + brata Edwarda Wręczyckiego, + szwagra Józefa, + zięcia 
Andrzeja, ++ Łucję i Wilhelma Kostorz oraz + Brygidę Bundyra.   

 Nabożeństwo ku czci Matki Bożej w intencji Parafian i Dobrodziejów parafii. 

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

1. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na pokrycie kosztów renowacji zadaszenia przed  
kościołem /2 warstwy papy + miedziane opierzenie/, w przyszłą niedzielę tzw. specjalna  

inwestycyjna na malowanie naszego kościoła i ocieplenie budynku plebanii – BÓG  
ZAPŁAĆ za wszystkie złożone ofiary. Ofiary indywidualne są wpisywane do KSIĘGI 
OFIARODAWCÓW PARAFII i KOŚCIOŁA. W ostatnim tygodniu został zakończony 
remont klinkierowego podjazdu, będzie też dokończona renowacja zadaszenia nad  
wejściem do kościoła. Z Bożą i ludzką pomocą kontynuujemy różne niezbędne prace. 

2. Dziś DOŻYNKI GMINNE W PANOSZOWIE – Msza św. plenerowa o godz. 14.00. Zagroda  
plebanijna otrzymała wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza zagroda nierolnicza 2018.  
Odpust w Grodzisku k/Olesna ku czci Św. Rocha – plakat w gablotce i na stronie parafialnej. 

3. Podziękowania dla:  

- mężczyzn, którzy wczoraj złożyli drewno opałowe do kotłowni 
- kobiet, które w tygodniu sprzątały kościół, w tym tygodniu proszę: Beatę Goinda i Irmę 
Gruca.  

4.  Członkowie Róż Różańcowych, którzy nie otrzymali jeszcze nowych tajemnic z rozważa-
niami do odmawiania różańca mogą je odebrać w zakrystii. 

6.  W środę w godz. 18.00-20.00 Pani Sołtys z Radą Sołecką proszą mieszkańców o przy-
noszenie do klubu losów rzeczowych do loterii fantowej na festyn dożynkowy. Przy tej okazji 
bardzo dziękuję Pani Sołtys za współpracę, zwłaszcza za wypożyczenie stołów i ławek  
na wakacyjne spotkania przy grilu dla Ministrantów naszej parafii. 

7.  W czwartek zapraszam wszystkich PARAFIAN na Mszę o godz. 18.00 z okazji 1 rocznicy 
pracy duszpasterskiej w naszej parafii. Już dziś bardzo dziękuję Panu Bogu i ludziom za ten 
czas łaski, za każdą ludzką życzliwość, dobroć i okazaną pomoc. Dziękuję Wam drodzy  
Parafianie, szczególnie wszystkim GRUPOM PARAFIALNYM za realizację linii dusz-
pasterskiej i podejmowanie wyznaczonych celów i zadań, które wraz z PARAFIALNĄ 
RADĄ DUSZPASTERSKĄ będziemy dalej wspólnie realizować również w nadchodzącym 
czasie. Jeśli kogoś uraziłem złym słowem lub czynem oraz za jakieś niedociągnięcia z mojej 
strony – mówię wszystkim KAPŁAŃSKIE PRZEPRASZAM. 

8.  W przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Odpust  
obchodzi parafia w Borkach Wielkich ku czci Św. Bartłomieja Apostoła. Suma odpustowa  
o godz. 11.00. 

9. W sobotę 22 września organizujemy parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę, do San-
ktuarium MB Patronki Rodzin w Leśniowie oraz Sanktuarium MB Uzdrowienia Chorych 
w Gidlach. Koszt 50 zł. Zapisy chętnych w zakrystii. ZAPRASZAM naszych Parafian  
do pielgrzymowania, szczególnie należących do Róż Różańcowych, Rodzin Szensztackich  
i noszących Szkaplerz Matki Bożej. 

10. WOLNE INTENCJE: środa 29.08. godz. 18.00, środa 5.09. g. 7.00, poniedziałek 10.09. g. 18.00, 
sobota 15.09. g. 7.00, poniedziałek 17.09. 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 wszystkie Wasze intencje Mszy św. w ciągu całego roku. 

11. III Zapowiedzi: ANNA KRAWCZYK, zam. w Wędzinie i DAWID SKOWRONEK, zam. w Wędryni, 
KARINA JANIK, zam. w Lublińcu, RAFAŁ PSYK, zam. w Lublińcu. 

12. Do nabycia są Cuda i Łaski Boże. 


