
PRACE GOSPODARCZE – MALOWANIE  PIWNIC   /LIPIEC/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 29/371                     XV   NIEDZIELA   ZWYKŁA               14.07.2019 
 
 

 

Znamy dobrze powiedzenie, że pieniądze szczęścia nie dają, ale się przydają. Czy tak 

jest rzeczywiście? Nieraz bywa, że pieniądze służą pomnażaniu naszego dobra. Ale zda-

rza się, że to my służymy pieniądzom, a nie bliźnim, tworząc z pieniędzy bożka, klękając 

przed nagromadzonymi złotówkami, dolarami czy euro. Można w tym miejscu posta-

wić pytanie: jaki jest związek pieniędzy z dzisiejszym słowem Bożym? Samarytanin 

udzielił tylko doraźnej pomocy poszkodowanemu podróżnemu. Trzeba było opatrzyć 

jego rany, przetransportować do gospody. Jednak obowiązki wzywały Samarytanina do 

wyruszenia w dalszą drogę. Nie mógł się więc dłużej zająć chorym. Jego wrażliwość nie 

pozwalała jednak zostawić podróżnego bez opieki. Samarytanin dobrze wiedział, że na 

ludzką bezinteresowność nie ma co liczyć. A skoro brakuje ludzi o dobrym sercu, to na 

pewno znajdą się tacy, którzy zajmą się nim za pieniądze, nie z miłości, lecz z obo-

wiązku. Pieniądze chrześcijanina winny zawsze służyć dobru. Ich wykorzystanie świad-

czy o mądrości właściciela. Nie każdego przecież stać na to, by wziąć udział w akcji 

charytatywnej, choćby pielęgnowaniu chorego. Do tego często potrzebne jest odpo-

wiednie przygotowanie. Każdy jednak może, pracując w swoim zawodzie, zdobyć pie-

niądze i przekazać je innym, którzy potrafią zająć się kalekimi, niedorozwiniętymi, 

chorymi, ludźmi w podeszłym wieku, biednymi. Takie przeznaczenie uczciwie zaro-

bionych pieniędzy dla dobra innych stanowi autentyczny gest miłości bliźniego. Przy-

powieść o miłosiernym Samarytaninie skłania nas także do refleksji nad tym, w jaki 

sposób wygląda nasza miłość bliźniego, także w odniesieniu do korzystania z pieniędzy. 

Ewangelia wzywa nas, abyśmy naśladowali postawę miłosiernego Samarytanina, a więc 

do dobrego wykorzystywania posiadanych przez nas środków. Nie tylko dla siebie,  

ale również w służbie innym. 

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. proboszcz 
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.07. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Ku czci Św. Urbana o błog. Boże, opiekę, zdrowie i szczęśliwe żniwa oraz dobre 

urodzaje dla ROLNIKÓW z RODZINAMI naszej parafii. 
 

10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie 
w rodzinie GRZEGORZA i JUSTYNY WACŁAWIK. Naboż. eucharystyczne. 

 

PONIEDZIAŁEK – 15.07. – Św. Bonawentury, bpa i Dra Kościoła 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. w kol. rocz. 

urodzin oraz opiekę i zdrowie w rodzinach TOMAN i PAWELCZYK. 
 

WTOREK – 16.07. – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
  7.00 – Do B. Op. i Św. Urbana o błog. B., zdrowie i szczęśliwe żniwa w rodzinie 

ERNESTA i JADWIGI LESIK. 
 

ŚRODA – 17.07. 
18.00 – Do Miłos. B. za + matkę Marię Szulc w 5 rocz. śm., + ojca Juliusza, + brata 

Józefa Szulc, ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala z córkami i synem oraz  
++ z rodzin Szulc i Kozala. Modlitwa do MBNP.  

 

CZWARTEK – 18.07. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila 

Chmiel oraz ++ dziadków z obu stron. 
 

PIĄTEK – 19.07. 
18.00 – Do Miłos. B. za + żonę Mariannę Parkitny, + syna Dariusza Parkitny, + swatkę 

Henrykę Loska, + swata Józefa Góra, ++ rodziców Parkitny i Dyksik oraz pokr.  
z obu stron. 

 

SOBOTA – 20.07. – Bł. Czesława, kapłana, patrona diecezji opolskiej 
  7.00 – Do Miłos. B. za + Marię Lelonek w rocz. śm. i wszystkich ++ z całego pokr. 
 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.07. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Św. Urbana o błog. Boże, opiekę, zdrowie i szczęśliwe żniwa w rodzinie 

LOOSE. Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. 
 
10.00 – Do Miłos. B. za + szwagra Alojzego Kubosz i ++ rodziców z obu stron – of. od 

szwagierki Brygidy. Naboż. eucharystyczne. 
Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. 
 

Złota myśl tygodnia: 

Bardziej od pieniędzy, potrzebujesz miłości. Miłość to siła nabywcza 

szczęścia /Phil Bosmans/. 

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

 

 

 

1. Dziękuję Paniom za sprzątanie kościoła /w sobotę R. Nikiel i I. Kowalczyk/. 

 

2. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na funkcjonowanie parafii, w następne niedziele kolekty 
będą przeznaczane na potrzeby gospodarcze parafii /montaż halogenów, które 

oświetlą wieżę kościoła oraz montaż bram i furtek ogrodzenia przed kościołem/.  

W minionym tygodniu zostały zainstalowane nowe metalowe poręcze na scho-

dach przed kościołem i zakrystią. Myślę, że to bardzo pożyteczna inwestycja!!! 
 

3. Dzisiaj Odpust w Wysokiej ku czci Św. Małgorzaty.  
 

4. W tym tygodniu obchodzimy 1 rocznicę peregrynacji 2 kapliczek MB Trzykroć 

Przedziwnej /Szensztackiej/. Bóg Zapłać 30 Rodzinom za włączenie się do Rodzin 

Szensztackich. Listy zostały zaktualizowane i każda z rodzin przyjmuje kapliczkę 

1 raz w miesiącu, dlatego proszę się dostosować do tych ustaleń i nie tworzyć  

dodatkowych list, które będą powodować niepotrzebne zamieszanie! 
 

5. Mamy też deficyt w 2 Różach Żeńskich. U p. M. Chmiel brakuje 4 kobiet, a u p. M. 

Wieczorek 1 kobieta. Zachęcam kobiety do wstąpienia do tych 2 Róż Różańcowych! 
 

 

6. Od poniedziałku do soboty na Górze Św. Anny Ogólnopolskie Święto Młodzieży. 
 

7. W sobotę parafia Borki Wielkie organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium MB Szka-

plerznej i Św. Rafała Kalinowskiego w Czernej k/Krakowa. Koszt 60 zł, zapisy w za-

krystii do wtorku, wyjazd o godz. 6.15 z parkingu k/szkoły w Wędzinie. 
 

8. W przyszłą niedzielę po Mszach św. błogosławieństwo kierowców i poświęcenie 

pojazdów ku czci Św. Krzysztofa. Przed kościołem w ramach akcji MIVA POLSKA 

coroczna zbiórka na wsparcie misjonarzy diecezji opolskiej pracujących na misjach 

– możemy ofiarować 1 grosz za każdy bezpiecznie przejechany kilometr w ostatnim 

roku – otrzymamy pamiątkowy różaniec na lusterko samochodowe. 

 

9. Za tydzień w niedzielę Odpust w Starym Oleśnie ku czci Św. Marii Magdaleny. 
 

10. Wolne intencje do końca roku 2019: wtorek 6.08. g.18.00, środa 7.08. g.18.00, piątek 9.08. 
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 25.09. g.18.00, piątek 27.09. g.18.00, sobota 28.09. g.8.00, poniedziałek 30.09. 
g.18.00, środa 2.10. g.18.00, 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, środa 30.10. 
g.17.00, czwartek 31.10. g.17.00, poniedziałek 11.11. g.7.00, czwartek 14.11. g.17.00, sobota 
16.11. g.8.00, niedziela 17.11. g.8.00, piątek 22.11. g.17.00, sobota 23.11. g.8.00, poniedziałek 
25.11. g.17.00, wtorek 26.11. g.17.00, czwartek 28.11. g.17.00, piątek 29.11. g.17.00, sobota 
30.11. g.8.00, niedziela 1.12. g.8.00, poniedziałek 2.12. g.17.00, środa 4.12. g.17.00, piątek 
6.12. g.17.00, czwartek 12.12. g.17.00, piątek 13.12. g.17.00, sobota 14.12. g.8.00, poniedziałek 
16.12. g.17.00, wtorek 17.12. g.17.00, środa 18.12. g.17.00, czwartek 19.12. g.17.00, sobota 
21.12. g.8.00, wtorek 24.12. g.7.00, środa 25.12. g. 8.00, czwartek 26.12. g.8.00, piątek 27.12. 
g.7.00, Proszę zamawiać w zakrystii po Mszach św. lub telefonicznie. 


