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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 22/364                           ODPUST      PARAFIALNY              26.05.2019 
 
 

W niedzielę 19 maja 2019 r. w godzinach wieczornych 

zmarł bp Jan Bagiński, emerytowany biskup pomocni-

czy diecezji opolskiej. Miał 86 lat. Msza św. pogrzebo-

wa zostanie odprawiona w poniedziałek 27 maja  

w opolskim kościele pw. Św. Piotra i Pawła, przy któ-

rym Biskup zostanie pochowany. Uroczystości pogrze-

bowe śp. bp. Jana Bagińskiego rozpoczną się w niedzielę, 
26 maja, o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia  

i czuwaniem w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów  

w Opolu. O godz. 16.45 odbędzie się procesja z trumną 
zmarłego Biskupa do katedry opolskiej, gdzie o godz. 

17.00 zostanie odprawiona Msza św. z eksportą. Główne 

uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce w ponie-
działek, 27 maja. O godz. 10.00 rozpocznie się czuwanie w kościele św. Apostołów Pio-

tra i Pawła w Opolu. O godz. 11.00 będzie sprawowana Msza św. pogrzebowa. Śp. bp 

Jan Bagiński zostanie pochowany przy kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu obok 

zmarłych proboszczów tej parafii. Bp Jan Bagiński urodził się 31 maja 1932 r. w Ka-

mionce na Wołyniu /diec. Łuck/. Został wyświęcony na kapłana 17 czerwca 1956 r.  

w Opolu, mianowany biskupem tytularnym i pomocniczym opolskim 8 lipca 1985 r., 
konsekrowany 15 sierpnia 1985 r. Jego zawołaniem biskupim były słowa „Servire Deo et 

populo” /Służyć Bogu i ludziom/. W kurii biskupiej sprawował urząd przewodniczące-

go Wydziału Duszpasterskiego. Do jego kompetencji należały sprawy duszpasterstwa 

ogólnego i sakramentalne, sprawy rodzinne, charytatywne, misyjne i zakonne. W ra-
mach prac Konferencji Episkopatu Polski był m.in. członkiem Komisji ds. Misji i ds. 

Zakonnych. 14 sierpnia 2009 r. papież Benedykt XVI przyjął jego rezygnację z obowiąz-

ków biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Przed nominacją biskupią był probosz-

czem parafii MB w Kluczborku /1976-1985/. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie… 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05. – Odpust,  DZIEŃ MATKI /kolekta inwestycyjna/ 
  8.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla KAROLINY z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny MĘCKA. 
11.00 – 1/ Do B. Op. i św. Urbana w intencji żyjących i ++ PARAFIAN, BUDOWNICZYCH  

i DOBRODZIEJÓW kościoła, MATEK w Dniu Ich Święta oraz za + ks. Biskupa Jana 
Bagińskiego o spokój duszy.  

 2/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 
dla rodziny TYRAŁA oraz do Miłos. B. za ++ z rodziny. Procesja eucharystyczna. 

 

15.00 – Nieszpory odpustowe – naboż. majowe w intencji Rodzin parafii. 
 

PONIEDZIAŁEK – 27.05. – Dni Krzyżowe 
17.30 – Procesja błagalna – krzyż KULIBERDA, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej 

pracy i dobre urodzaje w intencji mieszkańców MARCÓW, GRUCEK i KIEROCIA. 
Naboż. majowe. 

 

WTOREK – 28.05. – Dni Krzyżowe 
17.30 – Procesja błagalna – krzyż Roj, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy  

i dobre urodzaje w intencji mieszkańców KOWIA. Naboż. majowe.  
 

ŚRODA – 29.05. – Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, Dni Krzyżowe 
17.30 – Procesja błagalna – krzyż  Szulc, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy 

i dobre urodzaje w intencji mieszkańców WĘDZINY i PAŹDZIERNI.  
  Naboż. majowe. 
 

CZWARTEK – 30.05. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + Joachima Oblong – of. od Róży Różań. BERNARDA SKLORZ.  
  Naboż. majowe. 
 

PIĄTEK – 31.06. – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA N M P  
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + Franciszka Lelonek w 30 rocz. śm., + syna Teodora 

oraz wszystkich ++ z pokr. Świerczok i Lelonek. Naboż. majowe, Nowenna do 
Ducha Św. 

 

I SOBOTA – 1.06. – Św. Justyna, czcimy Niepokalane Serce NMP, Dzień Dziecka 

  8.00 – Ku czci Niep. Serca NMP w int. pow. kapł., zakon. i mis. oraz za ++ dusz-
pasterzy – of. od Róży Różań. HALINY WICHER – naboż. do Niep. Serca Maryi, 
Nowenna do Ducha Św. 

  9.30 – Odwiedziny Chorych i Seniorów.  
 

NIEDZIELA – UROCZ. WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 2.06. /kolekta parafialna/ 

  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  
w rodzinie SERAFIN, JELONEK i KIK oraz opiekę Św. Anioła Stróża dla wnuków  
i prawnuczek. 

10.00 – Za PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i DOBRODZIEJÓW naszego kościoła, ku czci  
Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana i MBNP w 13 rocznicę święceń kapła-
ńskich i prymicji KS. PROBOSZCZA ADAMA JANKOWSKIEGO. 

 Nabożeństwo do NSPJ i Nowenna do Ducha Św. 

AA KK TT UUAA LLNN OOŚŚCC II     PPAA RR AA FF II AA LL NN EE  
 

 
 

 
 

1. Dziękujemy ks. Joachimowi z Bytomia-Miechowic za przewodniczenie Sumie  

odpustowej i wygłoszone Słowo Boże oraz za piątkowy występ dziecięcej grupy  

teatralnej. Dzisiaj o godz. 15.00 nieszpory odpustowe i nabożeństwo majowe. 

2. Dziękuję za posprzątanie kościoła /B. Gbur, J. Wacławik/, za przygotowanie  

wystroju świątyni na Odpust i prace porządkowe terenu kościelnego. 
 

3. W tym tygodniu DNI KRZYŻOWE. O godz. 17.30 procesje błagalne i Msze św. o do-

bre urodzaje: w poniedziałek w int. mieszkańców Marców, Grucek i Kierocia – przy 

krzyżu obok rodz. Kuliberda, we wtorek w int. mieszkańców Kowia – przy krzyżu 

obok rodz. Roj, w środę w int. mieszkańców Centrum i Październi – przy krzyżu 

obok rodz. Szulc. Zapraszam Parafian, a szczególnie wszystkich Rolników z Ro-

dzinami, proszę ministrantów, poczty sztandarowe, organistów, panów z Rady 

Duszpasterskiej do niesienia krzyża i figury zmartwychwstałego oraz przyozdobienie 

miejsc przy naszych krzyżach – znaku wiary chrześcijańskiej.  

4. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i spotkanie kandydatów do bierzmowania 

z klasy 6 i 8 szkoły podstawowej. Rozpoczyna się Nowenna do Ducha Św. 

5. W tym tygodniu I sobota m-ca, modlimy się w stałych intencjach. Od godz. 9.30 

odwiedziny Chorych i Starszych, o godz. 11.30 próba scholi liturgicznej. 

6. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o godz. 10.00 

zapraszam na Mszę św. w intencji Parafian oraz rocznicy święceń i prymicji  

ks. Proboszcza. Kolekta na bieżące płatności parafii, a przed kościołem zbiórka  
na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. 

7. W sobotę 15 czerwca pielgrzymko-wycieczka do Zakopanego i Ludźmierza. 

8. Do nabycia Mały Gość Niedzielny dla dzieci. 

9. ZAPOWIEDZI: Karolina Kulik i Kamil Huć, zam. w Wędzinie. 

10. W czwartek odbył się pogrzeb Śp. Alojzego Kubosz, który przeżył 84 lata. Wieczny 

odpoczynek…  

11. Wolne intencje: poniedziałek 8.07. g.18.00, wtorek 9.07. g.18.00, sobota 13.07. 
g.18.00, sobota 20.07. g.8.00, piątek 26.07. g.7.00, środa 31.07. g.18.00, czwartek 1.08. 
g. 18.00, piątek 2.08. g.18.00, wtorek 6.08. g.18.00, środa 7.08. g.18.00, piątek 9.08. 
g.18.00, poniedziałek 19.08. g.18.00, wtorek 20.08. g.18.00, środa 28.08. g.18.00, 
czwartek 29.08. g.18.00, wtorek 3.09. g.18.00, środa 4.09. g.18.00, piątek 6.09. 
g.18.00, poniedziałek 9.09. g.18.00, wtorek 10.09. g.18.00, środa 11.09. g.18/.00, 
czwartek 12.09. g.18.00, piątek 13.09. g.18.00, niedziela 15.09. g.8.00 i 10.00, wtorek 
17.09. g.18.00, środa 18.09. g.18.00, sobota 21.09. g.8.00, środa 25.09. g.18.00, piątek 
27.09. g.18.00, sobota 28.09. g.8.00, niedziela 29.09. g.8.00, poniedziałek 30.09. 
g.18.00. Proszę zamawiać w zakrystii po Mszach św. 

 


