
NOWY KRZYŻ MISYJNY /19.09.2018/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Więcej informacji na stronie: parafiawędzina.pl 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 40/329                            XXV NIEDZIELA ZWYKŁA         23.09.2018 
 
 

KRZYŻ – BOŻA MĘKA 
 

Rok powstania: 1910 r.  

Postument: Podstawa trzyczęściowa. 

Dolna część, ze ściętymi górnymi kra-

wędziami, tworzy stopkę. Na niej blok 

z górnymi krawędziami wyciętymi 

kowadełkowo. Na jego froncie data 

1910. Górny element wyższy, szeroki,  

z inskrypcją: WYKONAŁO SIĘ. Gzyms 

podstawy daszkowy, podcięty łukowo. 

Cokół niski, zwieńczony profilo-

wanym gzymsem, od frontu łukowo 

wygiętym. W narożnikach gzymsu 

ćwierćrozetki. W cokole wąska wnęka 

z łukowym zwieńczeniem wpisanym 

 w wygięcie gzymsu. Wnęka jest zasz-

klona. 

Figury: We wnęce cokołu współczesna figurka Matki Bożej z Lourdes. 

Krzyż: Krzyż na schodkowej stopce. Ramiona krzyża zakończone fantazyjnymi strzałkami.  

Mała, metalowa figurka Chrystusa. Blaszany kartusz INRI mały, w układzie poziomym, lekko 

falowany i niesymetryczny. 

Otoczenie: Krzyż stanowi element kompozycji architektonicznej stworzonej w miejscu rozebra-

nego kościoła. Krzyż stoi w miejscu absydy kościoła, którą reprezentuje czteroelementowa ścia-

na otaczająca krzyż łamanym łukiem. W zewnętrznych ścianach ostrołukowe okna z ozdobnymi 

kratami. Na wewnętrznych ścianach wizerunki dwóch, stojących tu dawniej kościołów. Przed 

krzyżem pozostawiono plac z zarysem ścian ostatniego kościoła. Na placu pozostawiono część 

posadzki kościoła.  /red. JK/ 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. Proboszcz 
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09. – /kolekta na OPAŁ/, Odpust w Zborowskiem 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla KAMILA LOOSE z ok. rocz. urodzin. 
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Piotra Lesik, ++ siostrę Gertrudę 

Cyra i Józefa Wolny oraz wszystkich ++ z całego pokr. Wolny, Lesik i Mann. 
 

14.30 – Nieszpory niedzielne w intencji Rodzin parafii. 
 

PONIEDZIAŁEK – 24.09. 
18.00 – Do B. Op., MBNP i Trzykroć Przedziwnej z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dal-

sze błog. B., opiekę i zdrowie dla KORNELII i ŁUKASZA ROJ z ok. rocz. ślubu oraz 
potrz. łaski dla DZIECI oraz rodzin ROJ i PIECHOTA.  

    

WTOREK – 25.09. – Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana 
18.00 – Do Miłos. B. za + męża Jerzego Roj, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodzin 

Roj, Hadzik, Leś i Respondek.  
  Spotkanie PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS. 
 

ŚRODA – 26.09. 
18.00 – Za Parafian, Budowniczych i Ofiarodawców kościoła. 
  Nabożeństwo do MBNP.  
 

CZWARTEK – 27.09.  – Św. Wincentego a Paulo, kapłana 
18.00 – Do MB Trzykroć Przedziwnej z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i wstawiennictwo dla RODZIN parafii przyjmujących kapliczki pielgrzy-
mującej MB Szensztackiej. 

   

PIĄTEK – 28.09. – Św. Wacława, męczennika 
18.00 – /Szkolna/ Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla PATRYCJI i TOMASZA KAZUCH w 1 rocz. ślubu oraz potrz. łaski  
dla rodziców z podz. za trud wychowania. 

 Spotkanie dla bierzmowańców kl. III gimnazjum. 
 

19.30 – CZUWANIE MŁODZIEŻOWE W ŁOWOSZOWIE. 
 

SOBOTA – 29.09. – ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA i RAFAŁA 
  7.00 – Do Miłos. B. za + matkę Agnieszkę Kowalczyk w rocz. śm., + ojca Jana,  

++ braci Bernarda i Józefa oraz + chrzestną Reginę Macioł. 
 

11.00 – Zbiórka dla Liturgicznej Służby Ołtarza.    
 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09. /kolekta inwestycyjna na MALOWANIE KOŚCIOŁA/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ ojców Wiktora Gladys i Huberta Gruca, ++ dziadków z obu 

stron oraz ++ z rodzin Gruca i Gladys. 
10.00 – SUMA: Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla całej rodziny SABINY KUCHARCZYK oraz do Miłos. B.  
za + męża i ojca Tadeusza Kucharczyk, ++ rodziców z obu stron i + brata 
Andrzeja. 

 

14.30 – Nieszpory niedzielne w intencji Rodzin parafii. 
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1. Kolekta dzisiejsza parafialna na OPAŁ. W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna specjalna 

na MALOWANIE KOŚCIOŁA i ocieplenie budynku plebanii. Jeśli ktoś uznaje za stosow-

ne, to może ofiarować „coś więcej” /w kopercie/. BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary składane 

w ostatnim czasie na ważne CELE PARAFIALNE. Przekazujemy także ofiary na utrzymanie 

diecezji /Seminarium Duchowne, Kuria Biskupia i Wydział Teologiczny w Opolu oraz  

remonty obiektów diecezjalnych i konserwacja zabytków sakralnych/. 
 

2. Dzisiaj odpust w Zborowskiem ku czci Podwyższenia Krzyża Św. /suma g. 11.00/. 
 

3. BÓG ZAPŁAĆ naszemu stolarzowi Joachimowi za wykonanie nowego Krzyża Misyjnego 

oraz Łukaszowi i Danielowi za pomoc w jego ustawieniu. Stary krzyż był od 1995 r. 
 

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

do sprzątania proszę: Marię Jelonek i Elżbietę Maj. 
 

5. We wtorek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas /dot. 

organizacji Dnia Papieskiego: kremówki papieskie, Fundacja Trzeciego Tysiąclecia itp./. 
 

6. W czwartek o godz. 18.00 zapraszam na Mszę św. wszystkich Czcicieli MB Szensztackiej. 
 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolno-młodzieżowa z katechezą dla dzieci i młodzieży.  

Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z klasy III gimnazjum. 

Obecność obowiązkowa! 
 

8. W piątek o godz. 19.30 dekanalne czuwanie dla młodzieży w kościele MBWW w Łowo-
szowie. ZAPRASZAM kandydatów do bierzmowania i uczniów szkół średnich. 

 

9. W sobotę o godz. 9.00 bardzo proszę mężczyzn do pomocy przy rozbiórce zniszczonego 
betonowego zjazdu do garażu. Proszę też o podstawienie przyczepy i wywiezienie gruzu. 

Planowany jest remont tego zjazdu. Za każdą chętną pomoc już dzisiaj bardzo dziękuję! 
 

10. W sobotę o godz. 11.00 zbiórka formacyjna dla ministrantów i kandydatów. 
 

11. W zakrystii można nabyć: 
a) kalendarze rolnicze na 2019 rok /25zł/, diecezjalne /6 zł/ i misyjne /5 zł/  

b) dokonać wpłaty za pielgrzymkę do Częstochowy, do Sanktuarium maryjnego w Le-
śniowie i Gidlach /50 zł/. Jest ponad 40 osób zapisanych, wyjazd o godz. 7.45. 

 

12. Na stoliku w przedsionku kościoła możemy nabyć kolorową gazetkę BOŻE DARY /10 zł/, 

która zawiera m.in. wybrane zdjęcia kościoła oraz kilka tekstów z archiwum parafii. 
 

13. Już dzisiaj zapraszam wszystkich PARAFIAN, a szczególnie Róże Różańcowe, Rodziny 
Szensztackie, noszących Szkaplerz maryjny, ministrantów oraz dzieci i młodzież do licz-

nego udziału w nabożeństwach różańcowych, które rozpoczniemy 1 października. Dzieci 

szkolne będą otrzymywać obrazki potwierdzające udział w nabożeństwach. 
 

14. Wolne intencje Mszy św.: środa g. 18.00, poniedziałek 1.10. g. 18.00, środa 3.10. g. 18.00, 
środa 10.10. g. 18.00, czwartek 11.10. g. 18.00, poniedziałek 15.10. g. 18.00, wtorek 16.10. 
g. 18.00, piątek 19.10. g. 18.00, poniedziałek 22.10. g. 18.00,  poniedziałek 29.10. g. 18.00, 
wtorek 30.10. g. 18.00, środa 31.10. g. 18.00. Możemy je zamówić w zakrystii lub telefo-
niczne. Polecajmy Panu Bogu i Matce Najświętszej sprawy naszego codziennego życia. 

 

15. OGŁOSZENIE SPOŁECZNE: W środę 26 września o godz. 17.00 Wójt Gminy Ciasna  

zaprasza mieszkańców Wędziny na zebranie wiejskie /budynek komun. ul. Muzealna 10/. 


