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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 26/368                       XII   NIEDZIELA   ZWYKŁA             23.06.2019 
 
 

Kim jest Jezus? To pytanie nurtowało współczesnych Mistrzowi z Nazaretu. Również całe 

pokolenia ludzi, żyjące aż do naszych czasów, wciąż próbują odpowiedzieć na to jakże 

interesujące pytanie. Oto jedno ze świadectw, które może stanowić odpowiedź na to 

pytanie: „Moi rodzice życzyli sobie, bym była ochrzczona, jak tylko się urodziłam. Cho-

dziłam na lekcje religii aż do bierzmowania. A później zwątpiłam, czy Bóg naprawdę 

istnieje. Minęły lata, chodziłam tylko na mszę niedzielną i raz do roku przystępowałam 

tylko do Komunii św., bo to było obowiązkowe, żeby nie być w stanie grzechu. Aż do chwili, 

gdy odkryłam Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał. To było prawdziwe spotkanie  

z Chrystusem żyjącym dzisiaj. Serce moje płonęło jak serce apostołów, którzy szli obok 

Niego, nie rozpoznając Go. Nastąpiło prawdziwe nawrócenie, które odmieniło całe moje 

życie; bo teraz żyję z nim i niosę go innym”. Wśród wielu odpowiedzi – opinii o Jezusie, 

Piotr wyraził tę prawdziwą i właściwą mówiąc, że Jezus jest „Mesjaszem Bożym”. Wtedy 

Jezus wskazuje, jaki jest prawdziwy charakter Jego misji mesjańskiej: „Syn człowieczy musi 

wycierpieć”; przypomina, że towarzyszenie Mu, to współdziałanie w misji mesjańskiej, 

której znakiem będzie cierpienie, krzyż, wyrzeczenie, a nie doczesne nasycenie i doczesne 

wyzwolenie. Być może i w nas jest tęsknota, by jedynie widzieć znaki, cieszyć się 

rozmnożonym cudownie chlebem, może i nadawać Jezusowemu działaniu polityczne 

znaczenie. Takie chrześcijaństwo byłoby zapewne o wiele łatwiejsze w odbiorze   

i akceptacji, dające o wiele bardziej namacalne korzyści. Chrześcijaństwo jest jednak 

wyznawaniem Chrystusa, który „ogołocił samego siebie”, jak również „przeszedł przez 

życie, dobrze czyniąc”. Aby pójść za Chrystusem trzeba najpierw „zaprzeć się siebie”.  

A więc powiedzieć „nie” naszemu egoizmowi, robieniu z siebie centrum życia. Jest to 

możliwe, ponieważ nasze głębokie pragnienie nie chce pogrążać się w śmierci i sa-

motności. Tutaj otwiera się droga do mówienia „tak” Temu, który nas kocha, który jest 

naszym życiem. Tutaj zaczyna się mówienie „tak” zwycięstwu Jego miłości. Podjęcie 

decyzji, która łączy się z mówieniem „tak”, wymaga wysiłku z naszej strony i wywołuje 

cierpienia. Każdy ma wziąć „krzyż swój”. Powołanie chrześcijańskie to naśladowanie Pana, 

a więc także w podejmowaniu krzyża przez Jego naśladowców. Trwajmy w dobrym! 
 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06. – Dzień Ojca /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

dla SONII i PIOTRA JONEK z ok. 3 rocz. ślubu oraz opiekę Św. Anioła Stróża  
dla córki MICHALINY. 

 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Piotra Kuliberda, Wiktorię i Franciszka 
Matusek, rodzeństwo, zięcia Piotra Biela, Elżbietę Kozala z mężem oraz  
++ pokr. Kuliberda i Matusek. Naboż. do NSPJ i procesja eucharystyczna. 

 

16.00 – Grill w farskim ogrodzie dla ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i rodzi-
ców. 

 

PONIEDZIAŁEK – 24.06. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
  7.00 – Do Miłos. B. za + ojca Antoniego z 2 żonami, + męża Bernarda + córkę 

Bernadetę, + syna Józefa, ++ pokr. i dusze ++ z tego miejsca. Procesja eucha-

rystyczna. 
 

WTOREK – 25.06. 
18.00 – O błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie GOINDA. Procesja eucharystyczna. 
 

ŚRODA – 26.06. 
18.00 – Do Miłos. B. za + Michalinę Wręczycką, ++ Juliusza i Gertrudę Wicher,  

++ Ignacego i Stefanię, + brata Stanisława, + bratową Zofię Matysiak i ++, któ-
rzy w tym gosp. pracowali. Procesja eucharystyczna. 

 

CZWARTEK – 27.06. – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała 

18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
opiekę i zdrowie w rodzinach HUĆ i WENGEL. Procesja eucharystyczna. 

 

PIĄTEK – 28.06. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Piontek, ++ teściów, dziadków 

oraz ++ z rodzin Piontek, Hermański i Knop. Nabożeństwo do NSPJ. 
  

SOBOTA – 29.06. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA i PAWŁA 
  7.00 – Do Miłos. B. za + męża, ojca i dziadka Jerzego Roj, jego + matkę Marię w rocz. 

śm., + męża Antoniego i ++ z rodziny. 
 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06. /kolekta inwestycyjna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla ŁUCJI oraz do Miłos. B. za + męża Alojzego Kubosz. 
 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie 
URBAŃCZYK oraz do Miłos. B. za ++ z rodzin Urbańczyk, Drzyzga i Greliński. 

 Nabożeństwo eucharystyczne. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę na potrzeby naszego kościoła /poręcze na schody/. 
 

2. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /B. Goinda, I. Gruca/, Parafianom  
za ofiarowane kwiaty, za wszystkie prace przy kościele i plebanii oraz dary na stół 
plebanijny. 

 

3. Dzisiaj o godz. 16.00 grillowanie w farskim ogrodzie dla ministrantów, scholi, 

dzieci i młodzieży oraz rodziców. ZAPRASZAM! 
 

4. W tygodniu po Mszach św. procesje eucharystyczne, w czwartek na zakończenie 

oktawy Bożego Ciała poświęcenie wianków i ziół. Proszę o posługi przy sztanda-

rach i baldachimie oraz Liturgiczną Służbę Ołtarza!!! 
 

5. W poniedziałek uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, w piątek uroczy-

stość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w sobotę uroczystość Św. Apostołów Pio-

tra i Pawła /kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej/. Zapraszam na Msze św. 
 

6. W piątek przypada 47 rocznica ustanowienia diecezji opolskiej.  
 

7. W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna /malowanie kościoła, ocieplanie pleba-

nii/. Odpust w Sierakowie Śląskim, suma o godz. 11.00. W Ciasnej o godz. 11.00 

Msza św. z okazji Jubileuszu 60 rocznicy kapłaństwa KS. OSWALDA BOBRZIKA,  
budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza parafii Ciasna. 

 

8. Dzieciom i młodzieży życzę bezpiecznych i dobrych wakacji. 
 

9. Wolne intencje: 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 10.09. g.18.00, czwartek 12.09. g.18.00, piątek 13.09. 
g.18.00, wtorek 17.09. g.18.00, środa 18.09. g.18.00, środa 25.09. g.18.00, piątek 
27.09. g.18.00, sobota 28.09. g.8.00, środa 2.10. g.18.00, piątek 4.10. g.17.00, sobota 
12.10. g.8.00, poniedziałek 14.10. g.17.00, piątek 18.10. g.17.00, sobota 19.10. g.8.00, 
poniedziałek 21.10. g.17.00, środa 23.10. g.17.00, piątek 25.10. g.17.00, środa 30.10. 

g.17.00, czwartek 31.10. g.17.00. Proszę zamawiać w zakrystii po Mszach św.  

lub telefonicznie. 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

Myśl tygodnia: 
 

Wdzięczność pomaga w realizacji planów i marzeń! 


