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Montaż bramy wjazdowej i furtki od strony „FARY” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Co dalej z OGRODZENIEM wokół KOŚCIOŁA i PLEBANII??? 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA  PARAFII  ŚWIĘTEGO  URBANA  W  WĘDZINIE 
NR 13/355        III  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU      24.03.2019 
 

Płonący, choć nie spalający się krzew oglądany przez Mojżesza, miał posmak niemałej 

sensacji: „Zbliżę się, aby ujrzeć to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala”. 

Zjawisko okazało się bardziej niezwykłe niż Mojżesz mógł przypuszczać. Z płonącego 
krzewu usłyszał głos wołający go po imieniu. Głos oznajmił, że wydarzenie dokonuje się 

na ziemi świętej. Mówiący przedstawił się jako „Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba”, który 

pragnie swój lud uciemiężony w Egipcie wyrwać z jarzma niewoli i wprowadzić  
do ziemi opływającej w mleko i miód. Wtedy też Bóg objawił coś ze swojej najgłębszej 

istoty: „Ja jestem, który jestem”. Ogień płonącego krzewu okazał się znakiem obecnego 

Boga. Tym znakiem Bóg jeszcze niejednokrotnie się posłużył. Znak ognia uzyskał 
najwyższe znaczenie w wydarzeniu Pięćdziesiątnicy. Wtedy nad głowami Apostołów 

ukazały się języki ogniste i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Odtąd ogień  

w tradycji uchodzi za znak Ducha Świętego. Nawiązuje do tego tekst hymnu „Przybądź 
Duchu Stworzycielu”. Działanie Ducha Świętego w ludzkim wnętrzu ma w sobie wiele 

podobieństwa do działania ognia. Duch Święty duchowo rozpala, oświeca, ogrzewa, 

raduje, oczyszcza, przetapia. Rozpala w człowieku życie Boże, oświeca sumienia  

i umysły, ogrzewa serca religijnie oziębłe, raduje smutnych, oczyszcza motywacje  

i postawy. To wszystko zaś jest uświęcaniem człowieka, przywracaniem mu obrazu  

i podobieństwa do Boga. Jest też odzyskiwaniem wspólnoty z Chrystusem i usyno-

wienia wobec Ojca. W sensie duchowym Trzecia Osoba Trójcy Świętej jest więc 

ogniem. Być może zbyt śmiałe byłoby interpretowanie płonącego krzewu jako ognia 

Ducha Świętego. Niemniej, podobnie jak tamten ogień, Duch Święty sprawia zjawiska 
jeszcze bardziej niezwykłe, jak choćby szum, uderzenie wichru, ogniste języki, dar 

języków i inne. Duch Święty i nas woła po imieniu, co zdaje się mieć szczególny wyraz 

w wyborze nowego imienia z okazji przyjęcia sakramentu bierzmowania. On już nie 
tyle objawia się na ziemi świętej, ile raczej nas samych czyni miejscem świętym, terenem 

obecności Boga. Uświęcając nas, wyzwala z niewoli grzechu, niczym z jarzma egips-

kiego. Chciejmy każdego dnia dawać się chętnie prowadzić Duchowi Świętemu! 
 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. z otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie RYSZARDA CHMIEL.  
10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + ojca Piotra w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodzin Książek  

i Kubosz. 
 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.03. – UROCZ. ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, Dzień Świętości Życia 

  7.00 – Do cierp. Chrystusa i MB Bol. za + ojca Bernarda Lesik, ++ Ryszarda Osyra, 
brata Józefa, siostrę Bernadetę, szwagrów Benedykta i Gerharda, ++ dziadków 
Lesik, Hadzik, Osyra, Wiendlocha oraz dusze ++ z tego miejsca. Przyrzeczenie 
Duchowej Adopcji Dziecka. 

 

18.00 – Do MBNP za PARAFIAN, szczególnie OSOBY podejmujące Duchową Adopcję 
dziecka poczętego, a nienarodzonego o błog. B. i wytrwanie w tym dobrym 
dziele. Przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka. 

   

WTOREK – 26.03. 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B. i zdrowie w ro-

dzinach MARII LESCHIK. 
   

ŚRODA – 27.03. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ Małgorzatę Zug z mężem Kornelem, + Mariana Zug oraz  

++ z pokr. Suda i Zug. Modlitwa do MBNP. 
 

CZWARTEK – 28.03. 
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Julię Gruca w rocz. śm., + ojca Teodora oraz ++ Ma-

tyldę i Emila Chmiel. 
 

PIĄTEK – 29.03. /zbiórka żywności Caritas/ 
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz  

++ dziadków. Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI-ZALECKAMI. 
 

SOBOTA – 30.03. /zbiórka żywności Caritas/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla MARKA KOWALSKIEGO z ok. kol. rocz. urodzin. 
 

/ZMIANA CZASU Z ZIMOWEGO NA LETNI/ 
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31.03. – Laetare /kolekta SPECJALNA INWESTYCYJNA/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., i zdrowie  
dla JUBILATKI URSZULI MĘCKA z ok. 50 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej ro-
dziny MĘCKA. 

10.00 – /SUMA/ Do Św. Józefa i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o błog. B. i zdro-
wie z ok. 83 rocz. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny JÓZEFA i MARII  
POPANDA. 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
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1. Kolekta na CELE PARAFIALNE, w przyszłą niedzielę specjalna inwestycyjna  
na malowanie kościoła i ocieplanie plebanii – BÓG ZAPŁAĆ za Wasze ofiary!!! 
Chcemy również odnowić kapliczkę na Marcach, gdzie znajduje się piękny wize-
runek MB Nieustającej Pomocy. Miejscom kultu należy się głęboki szacunek! 

 

2. Dziękuję za sprzątanie kościoła /Halina Wicher i Teresa Toman/. 

3. DZIĘKUJĘ mężczyznom za chętną pomoc przy cięciu drewna w baraku, w sobotę 
od godz. 9.00 proszę o dalszą pomoc w pracach porządkowych w baraku. 

 

4. W poniedziałek uroczystość Zwiastowania Pańskiego, to Dzień Świętości Życia. 
ZAPRASZAM Parafian na Mszę św. o godz. 7.00 lub 18.00 z podjęciem Duchowej 
Adopcji dziecka poczętego przez 9 miesięcy do 25 grudnia br. Wszyscy adoptujący 
zostaną wpisani do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji. Duchowa Adopcja rozpo-
częła się w naszej parafii w Roku Jubileuszowym 2000. 

 

5. W środę po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 spotkanie członków Parafialnej Rady 
Duszpasterskiej. Radnych proszę o niezawodne przybycie!  

 

6. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa za Zmarłych.  
7. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniach 29 i 30 marca /piątek i sobota/  

w godzinach otwarcia sklepu Ania w Wędzinie odbędzie się zbiórka żywności. Z ze-
branych produktów zespół przygotuje paczki świąteczne dla Parafian będących  
w potrzebie. DZIĘKUJĘ za otwarte serca i chęć pomocy bliźnim! 

8. Z soboty na niedzielę na Jasnej Górze krajowe noce czuwanie dla Rodzin Szensztac-
kich, wyjazd na Apel Jasnogórski o godz. 19.30. W sobotę 6 kwietnia w Sanktuarium 
MB Szentaszckiej w Winowie k. Opola odbędzie się wielkopostne czuwanie dla Ro-
dzin Szensztackich diecezji opolskiej, również zapraszam na ten wyjazd, o godz. 
19.30 Msza św. i Apel Maryjny. W naszej parafii jest 30 Rodzin Szensztackich  
i wędrują 2 kapliczki Matki Bożej, dlatego zapraszam do udziału! 

9. W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas zimowy na letni. 

10. W niedzielę o godz. 14.30 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
Zechciejmy chętnie kontemplować oblicze cierpiącego Chrystusa i Matki Bożej  
Bolesnej. DZIĘKUJEMY z ks. Damianem za DOBRĄ frekwencję! 

 

11. W jedną z sobót czerwca organizujemy pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium 
MB Fatimskiej w Zakopanem i Bazyliki MB Wniebowziętej w Ludźmierzu, gdzie 
jest figurka MB ludźmierskiej nazywana Gaździną Podhala. ZAPRASZAM! 

12. Wolne intencje: wtorek 21.05. g.18.00, środa 22.05. g.18.00, czwartek 23.05. g.18.00, 
poniedziałek 27.05. g.18.00, wtorek 28.05. g.18.00, środa 29.05. g.18.00, czwartek 
30.05. g.18.00, piątek 31.05. g.18.00, czwartek 6.06. g.18.00, sobota 8.06. g.7.00, po-
niedziałek 10.06. g. 7.00, czwartek 13.06. g. 19.00, czwartek 14.06. g.18.00, sobota 
15.06. g.7.00, poniedziałek 17.06. g.18.00, czwartek 20.06. g.7.00, wtorek 25.06. 
g.18.00, środa 26.06. g.18.00, 28.06. g. 7.00 i 18.00, sobota 29.06. g.7.00. Bardzo pro-
szę, aby w naszym kościele nie było wolnych intencji Mszy św.! Możemy zama-
wiać w zakrystii lub telefonicznie. 


