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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 36/378                 XXII   NIEDZIELA   ZWYKŁA               1.09.2019 

 
Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś zna-

komitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu 

zaprosił, i powie ci: Ustąp temu miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. 

Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Uczta o której mówi 

Jezus to symbol relacji panujących nie tylko w tym świecie, ale także w Królestwie Bo-

żym. Zajmowanie miejsca wyższego, niż należy się zaproszonemu, było równoznaczne  

z publicznym wstydem i hańbą. Opinia publiczna sprowadzała takiego zuchwalca  

do właściwej mu pozycji. Pycha to zajmowanie miejsca, które się nam nie należy.  

Pokorni pozostawiają sąd o sobie drugiemu i Bogu, który ukrywa się pod postacią go-

spodarza. Pokora to trudne słowo, całkowicie niepopularne. Zresztą już u starożyt-

nych miało też dosyć negatywne znaczenie. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba wa-

lczyć o swoje, udowodnić rację, być odważnie asertywnym. Kto przegrywa, musi po-

nieść tego konsekwencje. Jezus burzy to co wydaje się całkowicie racjonalne. Logika 

Ewangelii odwraca do góry nogami ludzkie zwyczaje, konwenanse i kalkulacje. Wzywa 

do pokory, rezygnacji ze swoich praw, pozornej porażki. Jednak jest to droga do jedy-

nego prawdziwego zwycięstwa. Ostatecznego. On sam pierwszy nią poszedł. Aż do 

końca. Kto wchodzi za Nim i z Nim na tę drogę będzie mógł w końcu odpocząć od 

wyścigu szczurów i przerośniętych ambicji albo destrukcyjnych kompleksów i zająć 

wreszcie odpowiednie dla siebie miejsce. To jedyne: przy stole razem z Jezusem w Jego 

Królestwie. Uczta oznacza święto, radość bycia razem, czas dobrze zmarnowany. Oto 

uczta eschatologiczna, dostęp do nieba, życie wieczne dostępne dla każdego w Jego 

Kościele już dzisiaj! 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 1.09. /kolekta na nowe MIKROFONY/ 

  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Marię i Piotra Marzec oraz ++ dziadków. 
 

 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie w rodzinie 
BEATY i MARIANA KOMPAŁA. 

  

PONIEDZIAŁEK – 2.09. – Nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020 
18.00 – Do Ducha Świętego w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców  

o błog. B., opiekę i zdrowie w nowym roku szkolno-katechetycznym. 
  Błogosławieństwo dzieci oraz tornistrów dzieci klasy I Szkoły Podstawowej.  
 

WTOREK – 3.09. – Św. Grzegorza z Nazjanzu, papieża i Dra Kościoła 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla Jubilatki HALINY WICHER z ok. 70 rocz. urodzin i potrz. łaski  
dla całej rodziny.  

 

ŚRODA – 4.09. 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 

dla całej rodziny KONIECKO. Modlitwa do MBNP. 
 
I CZWARTEK – 5.09. – Czcimy Najświętszy Sakrament i Kapłaństwo 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców, ++ pokr. i + męża Piotra Leschik.  
  Naboż. o powołania do Służby w Kościele.  
 

18.00 – Do Miłos. B. za + Dorotę Suchecką w 6 rocz. śm. 
 

I PIĄTEK – 6.09. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej MARII CHMIEL. 
 Naboż. do NSPJ. 

17.30 – Spowiedź św. I-piątkowa dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

18.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + Gertrudę Gruca, ++ rodziców z obu stron i + Marię 
Gruca. Zbiórka Ministrantów i Kandydatów. 

 

I SOBOTA – 7.09. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  6.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi. 
 

  7.00 – Do Niep. Serca NMP o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  
++ duszpasterzy i siostry zakonne – of. od Róży Różańcowej MARII CHMIEL.  

 Naboż. do Niepokalanego Serca Maryi. 
   

  9.00 – Odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 8.09. /kolekta parafialna na nowe MIKROFONY/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + syna Józefa w kol. rocz. śm., + męża Bernarda, + córkę 

Bernadetę, + zięcia, + brata z żoną oraz dusze ++ z tego miejsca. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za + męża Stanisława Koper, ++ rodziców Antoniego i Stefanię,  
+ brata Edwarda Wręczyckiego, + zięcia Andrzeja, ++ swatów Łucję i Wilhelma 
Kostorz. Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów parafii. 
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1. Kolekty: dzisiejsza i w przyszłą niedzielę na CELE parafialne /nowe mikrofony w kościele/, 
za tydzień przed kościołem zbiórka na Wydział Teologiczny w Opolu. BÓG ZAPŁAĆ  
za wszystkie składane z serca ofiary. 
 

2. Składam podziękowania wszystkim, którzy przygotowali DOŻYNKI: Pani Sołtys i Radzie 
Sołeckiej za piękną koronę żniwną, wystrój kościoła i dekoracje, pocztom sztandarowym,  
Liturgicznej Służbie Ołtarza, organiście i orkiestrze z Borek Wielkich – BÓG ZAPŁAĆ! 

 

3. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła /w sobotę M. Kempa i I. Biber/. 
 

4. Dzisiaj po Mszach św. dzieci mogą odebrać w zakrystii planszę i teczkę pod hasłem: ZIA-
RNO – niedzielne spotkania z Bogiem /niedzielna Ewangelia, rebusy i krzyżówki/. 

 

5. W poniedziałek o godz. 18.00 Msza św. w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców 
na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego z błogosławieństwem dzieci i tor-
nistrów dzieci klasy I Szkoły Podstawowej. ZAPRASZAM! 

 

6. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota m-ca. Modlimy się w intencji Róży Różańcowej 
Marii Chmiel oraz o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

 

7. Okazja do spowiedzi św. w piątek od godz. 6.30 i 17.30 dla dzieci i młodzieży. 
 

8. W czwartek i piątek w godz. od 9.00 do 13.00 na parkingu przed plebanią można składać 
zużyty i niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny /telewizory, radia itp./. Pomagamy 
osobom potrzebującym w krajach misyjnych /projekty humanitarne/. 

 

9. W każdy piątek o godz. 18.00 Msza św., która jest obowiązkowa dla dzieci i młodzieży szko-
lnej, szczególnie dla dzieci I-komunijnych i kandydatów do bierzmowania.  

 

10. W piątek po Mszy św. zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza, zachęcam również nowych kan-
dydatów do służby przy ołtarzu, szczególnie z klasy 3 podstawówki. 

 

11. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny Chorych i Starszych. 
 

12. W przyszłą niedzielę o godz. 14.00 w kościele pw. Św. Jadwigi Śl. w Opolu Pielgrzymka 
Srebrnych Jubilatów Małżeńskich. Dożynki Gminne w Borkach Wielkich /godz. 14.00/. 

 

13. W sobotę 14 września organizujemy pielgrzymkę na odpust ku czci Podwyższenia Krzyża 
Św. na Górze św. Anny. Zapisy chętnych w zakrystii, koszt 30 zł. 

 

14. Do nabycia prasa katolicka Nasza Arka oraz dla Zelatorów Rycerz Niepokalanej oraz kalen-
darz rolniczy na 2020 r. w cenie 30 zł. 

15. W zakrystii można się zapisać na 1-dniową pielgrzymko-wycieczkę do Paczkowa, Głębinowa i Nysy  
w sobotę 28 września, koszt 60 zł od 1 osoby. 

 

16. W dniach 2-13 września w Urzędzie Gminy można składać wnioski o przyznanie stypen-
dium szkolnego /dochód na 1 osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 528 zł/. 
 

17. Wolne intencje w 2019 r.: piątek 13.09. g.18.00, piątek 27.09. 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 30.10. g.17.00, czwartek 31.10. g.17.00, sobota 16.11. g.8.00, piątek 22.11. 
g.17.00, sobota 23.11. g.8.00, wtorek 26.11. g.17.00, czwartek 28.11. g.17.00, piątek 29.11. 
g.17.00, piątek 6.12. 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, sobota 21.12. g.8.00, wtorek 24.12. g.7.00, środa 25.12. g. 8.00, 
piątek 27.12. g.7.00. Proszę zamawiać w zakrystii po Mszach św. lub telefonicznie. 


