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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 28/370                     XIV   NIEDZIELA   ZWYKŁA               7.07.2019 
 
 

 

Cały świat jest miejscem, do którego Chrystus zamierza przyjść. Każdy człowiek jest 

celem zbawczych zamiarów Boga, jak gdyby miejscem, w którym mają się zrealizować 

tajemnice zbawienia, cała prawda Ewangelii. Przedtem jednak, zanim On sam w czło-

wieku rozpocznie swoją działalność, wysyła nas, swoich uczniów, byśmy codziennym 

życiem dowodzili prawdy Ewangelii. Niektórzy bronią się, jak mogą, przed konie-

cznością zamyślania się nad prawdą Chrystusa. Chcą się zwolnić z tego obowiązku,  

a przynajmniej odwlec na czas nieograniczony moment potraktowania poważnie tej 

prawdy. A On ciągle jest, bo ciągle są ludzie, którzy – Jego nauką natchnieni – po-

trafią być dobrzy. Dlatego, że On tak chciał, potrafią się wyrzec siebie, aby drugiemu 

ulżyć w życiu. W tych ludziach Chrystus przychodzi na świat na przekór wszystkim 

chcącym Go pomniejszyć lub zgoła wykreślić z życia. Dlatego odpowiedzi na pytanie  

o Prawdę Ewangelii należy szukać w życiu, w każdym przypadku ludzkiej dobroci zro-

dzonej z dosłownie potraktowanych wskazań Ewangelii. Posłani „do każdego miasta  

i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał” są i dziś, żyją także wśród nas. Dzie-

wczynka, która samotnej staruszce robi zakupy, bo Pan Jezus tak kazał. Ktoś prawie 

obcy, ale odwiedzający opuszczonego człowieka w szpitalu, bo taki jest nakaz Ewangelii. 

Rzemieślnik przy warsztacie, który pokonuje w sobie pokusę lekceważenia pracy,  

bo ktoś czeka na owoce tej pracy. Rodzice, dla których niedziela jest dniem świętym  

i cenniejszym od dodatkowych dochodów z pracy.  Orędzie Ewangelii nie powinno 

być traktowane jako teoria, ale przede wszystkim jako podstawa działania i zachęta do 

nie-go, zgodnie ze  słowami Chrystusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci 

moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Nie jest to łatwe zadanie, ale możliwe!!! 

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. proboszcz 
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XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 7.07. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. dla ANGELIKI WICHER z ok. 9 rocz. urodzin  
i całej rodziny.  

 

10.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 
dla całej rodziny AGNIESZKI KACZMARZYK. Naboż. eucharystyczne. 

 

PONIEDZIAŁEK – 8.07. – Św. Jana z Dukli, kapłana 
  7.00 – Do Miłos. B. za + brata Bernarda Kowalczyk w kol. rocz. śm., ++ rodziców Jana 

i Agnieszkę, + brata Józefa oraz + chrzestną Reginę Macioł. 
 

WTOREK – 9.07. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + Klarę Wolny w 7 dniu po śm. 
 

18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 
dla Jana Nowak z ok. 85 rocz. urodzin oraz do Miłos. B. za ++ rodzeństwo 
Piotra i Małgorzatę Sielawko.  

  

ŚRODA – 10.07. 
18.00 – Do Miłos. B. za + żonę Genowefę Woś, ++ rodziców Wiktorię i Franciszka Woś 

oraz ++ Łucję i Wincentego Galiczak. Modlitwa do MBNP.  
   
CZWARTEK – 11.07. – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRONA EUROPY 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie 

w rodzinie BATOR. 
 

PIĄTEK – 12.07. – Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  

dla ŻANETY i ROMANA TYRAŁA w kol. rocz. ślubu oraz opiekę i wstaw. Św. 
Anioła Stróża dla DOMINIKA i DAWIDA z ok. urodzin. 

  
SOBOTA – 13.07. – Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, Dzień Fatimski 
18.00 – /Fatimska z procesją/ Do MB Fatimskiej o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie 

JONEK i wieczny odpoczynek dla zmarłych. Różaniec Fatimski. 
 

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. 
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1. Podziękowania: 

- Paniom za sprzątanie kościoła /w sobotę I. Wicher i K. Kubik/ 

- mieszkańcom Domów Celnych za skoszenie trawy na cmentarzu 

- Panom za prace malarskie i gospodarcze przy kościele i plebanii. 
 

2. Dzisiejsza kolekta na pokrycie kosztów metalowych poręczy na schody przed ko-

ściołem i zakrystią, w przyszłą niedzielę na bieżące płatności parafii /woda, prąd, 

media, wywóz śmieci przy kościele i na cmentarzu/ – BÓG ZAPŁAĆ za złożone 

ofiary na wszystkie CELE parafialne!!! 

 

3. W sobotę wspomnienie objawień w Fatimie – Dzień Fatimski. O godz. 18.00 za-

praszam Parafian, szczególnie wszystkie Róże Różańcowe na Mszę św. fatimską  
z procesją ze świecami i różańcem fatimskim. Figurę Matki Bożej niech poniosą  

Panowie z Rady Duszpasterskiej, proszę również Parafian do pocztów sztandaro-

wych. 

 

4. W przyszłą niedzielę o godz. 8.00 Msza św. w int. ROLNIKÓW z RODZINAMI  

o szczęśliwe i bezpieczne żniwa oraz dobre urodzaje. Doroczny Odpust w Wysokiej. 

 
 

5. Wolne intencje: wtorek 6.08. g.18.00, środa 7.08. g.18.00, piątek 9.08. 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 25.09. g.18.00, piątek 27.09. g.18.00, sobota 
28.09. g.8.00, 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, sobota 2.11. g.10.00, wtorek 
5.11. g.17.00, poniedziałek 11.11. g.7.00, środa 13.11. g.17.00, 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, środa 27.11. 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 i 10.00, 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, 

piątek 20.12. g.17.00, sobota 21.12. g.8.00, niedziela 22.12. g.8.00, wtorek 24.12. 

g.7.00, środa 25.12. g. 8.00 i 10.00, czwartek 26.12. g.8.00, piątek 27.12. g.7.00, 

Proszę zamawiać w zakrystii po Mszach św. lub telefonicznie. 

 
Złota myśl tygodnia: Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło szerzyć  

dobro? /Antoine de Saint-Exupéry/ 

 


