
 

PORZĄDEK   NABOŻEŃSTW  
 

12 – 19 lipca 2020 
 

 

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do B. Op. i ku czci Św. Urbana, o błog. Boże, opiekę, zdrowie, dobrą pogodę, szczęśli-

we żniwa oraz dobre urodzaje dla ROLNIKÓW z RODZINAMI naszej parafii.  
 

Poświęcenie nowego sztandaru parafialnego-rolniczego Św. Urbana. 
 

10.00 – Za ++ syna Krzysztofa Wiener w 5 rocz. śm., Józefa Winer, Józefa Kasprzik i rodziców 
oraz ++ z tego miejsca. Naboż. eucharystyczne. 

 

PONIEDZIAŁEK – 13.07. – Dzień Fatimski, Św. Pustelników Andrzej Świerada i Benedykta 
18.00 – Do B. Op. i Św. Urbana, o błog. B., zdrowie i szczęśliwe żniwa w rodzinie ERNESTA  

LESIK. Poświęcenie 2 obrazów ściennych: Jezusa Miłosiernego i Św. Jana Pawła II. 
  Różaniec fatimski, procesja ze świecami i figurą MB Fatimskiej w int. Róż Różańcowych. 
 

WTOREK – 14.07.  
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla MICHAŁA w 25 rocz. urodzin i całej rodziny LESIK.  
 

ŚRODA – 15.07. – Św. Bonawentury 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w RODZINIE oraz za + siostrę Agnieszkę – of. od M. Leschik. 
 

CZWARTEK – 16.07. – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 
18.00 – Za + Marię Lelonek w rocz. śm. oraz ++ z rodzin Lelonek i Kubik. 

 

PIĄTEK – 17.07.  
18.00 – Za ++ żonę Mariannę Parkitny, syna Dariusza Parkitny, rodziców Parkitny i Dyksik, 

swatkę Henrykę Loska, swata Józefa Góra i szwagra Czesława Sykulskiego. 
 

SOBOTA – 18.07. 
  7.00 – Za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, Matyldę i Emila Chmiel oraz dziadków  

z obu stron. 
 

11.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog., opiekę 
i zdrowie dla Jubilatów MAGDALENY i ANDRZEJA JONEK w 30 rocznicę ślubu oraz potrz.  
łaski dla dzieci z rodzinami i wnuczek. 

 

 

18.00 – Za ++ ojca Jerzego Michalak w 2 rocz. śm. oraz rodziców Helenę i Józefa Michalak. 
 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.07. – Tydzień Św. Krzysztofa /kolekta gospodarcza/ 

  8.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., zdrowie  
i opiekę dla dzieci w rodzinie BEATY i MARIANA KOMPAŁA. 

  

 Błogosław. kierowców i poświęcenie pojazdów. 
 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary Du-
cha Św., zdrowie i dobre wyniki w nauce dla JESSICI WOŚ z ok. 18 rocz. urodzin i całej 
rodziny. Błogosław. kierowców i poświęcenie pojazdów. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

1. BÓG ZAPŁAĆ za ofiary na potrzeby gospodarcze naszej parafii /energia elektr./. Dziękuję  

3 rodzinom rolniczym: P. i A. Huć, B. i B. Sklorz, Ł. i K. Roj oraz Parafianom za ofiaro-

wanie nowego haftowanego sztandaru rolniczego Św. Urbana i Św. Izydora – patronów 

Rolników /7 tys. zł/. Poprzedni sztandar rolniczy służył ponad 30 lat, ale dalej będzie uży-

wany w czasie niesprzyjającej pogody na procesjach!  
 

2. Dziękuję rodzinom E. i J. Lesik oraz J. i M. Wołek za ofiarowanie do kościoła 2 obrazów:  

z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i Św. Jana Pawła II. 
 

3. Trwa renowacja wejścia do kotłowni /skuto odpadający klinkier, będzie położony nowy/. 
 

4. Dziękuję za sprzątanie kościoła /I. Biber i M. Gierat/. 
 

5. Dzisiaj Odpust w Wysokiej, a z tydzień w Starym Oleśnie. 
 

6. W poniedziałek Dzień Fatimski, po Mszy św. różaniec fatimski w intencji 9 Róż Różań-

cowych, Rodzin Szensztackich, Apostolatu Margaretka, z procesją ze świecami i figurą MB 

Fatimskiej wokół kościoła, którą niech poniosą 4 Panie Rolniczki. ZNAJDŹMY CZAS!!! 
 

7. W sobotę pielgrzymka do Sanktuarium MB Szkaplerznej w Czernej k/Krakowa. Koszt 70 zł, 

zapisy w zakrystii do czwartku, wyjazd o godz. 6.15 z parkingu k/szkoły w Wędzinie. 
 

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

dów ku czci Św. Krzysztofa. Przy poświęceniu pojazdu zbiórka na środki transportu  

dla misjonarzy diecezji opolskiej pracujących na misjach – możemy złożyć ofiarę za każdy 

bezpiecznie przejechany kilometr – otrzymamy pamiątkowy metalowy brelok rybkę lub 

św. Krzysztofa do kluczy naszych pojazdów. 
 

9. Polecam wolne intencje mszalne.  
 

 

Drodzy Parafianie!!! 
 

W 2021 r. mija 40 lat od utworzenia samodzielnej parafii w Wędzinie i odłączenia od pa-
rafii sierakowskiej, a w 2022 r. 20 lat od poświęcenia nowego kościoła. W przyszłym ro-
ku czeka nas poważna, ale i już konieczna po 20 latach od wybudowania nowego kościo-
ła inwestycja, najpierw uzupełnienia ubytków i pęknięć, a potem malowania zewnętrz-
nej elewacji kościoła, wieży, budynku gospodarczego, aby zabezpieczyć mury przed na-
rażeniem na różne warunki atmosferyczne /deszcz, śnieg, mróz/ i dalszym niszczeniem. 
Jako proboszcz żywię ogromną nadzieję, że jak podołaliśmy wcześniejszym ważnym  
inwestycjom, to podołamy również i temu wielkiemu ZADANIU dla dobra naszego 
pięknego kościoła! Rozmawiałem już z 2 firmami malarskimi z Jemielnicy i Bodzano-
wic. Fachowcy oglądali elewację z dołu, byli na wieży, która od strony dachu będzie mu-
siała być skuta, odpadający tynk ostatnio uszkodził dachówki, woda lała się na chórze  
z instalacji elektrycznej, wilgoć wychodzi też ze ścian od środka wieży, a ubytki widać  
z dołu już od kilku lat. Na spotkaniu Rady Duszpasterskiej we wrześniu przedstawię wię-
cej szczegółów. Od jesieni już większość zbiórek parafialnych i indywidualnych będzie 
przeznaczonych na ten CEL, dlatego zostało otwarte KONTO INWESTYCYJNE na ma-
lowanie kościoła. Dziękuję za zrozumienie tej ważnej kwestii, bo chcę Was uświadomić, 
że malowanie jest konieczne również ze względów finansowych, bo z każdym następnym 
rokiem te koszty będą większe! Planujemy też wydać kalendarz A4 na 2021 r. z koloro-
wymi zdjęciami z naszego kościoła i okolicznościową świecę z grafiką naszego kościoła  
z ok. 40 rocz. utworzenia parafii jako cegiełka na wsparcie malowania kościoła. Niech 
Św. Urban i Św. Jan Paweł II wspierają nas i całą parafię w tym przedsięwzięciu! 


