
12. W Adwencie odprawiamy Msze św. roratnie ku czci Matki Bożej. Serdecznie zapra-

szam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dzieci szkolne i młodzież 

gimnazjalną do licznego i pobożnego udziału w roratach i w ten sposób do właściwego, 

głębokiego przeżycia czasu Adwentu oraz do przygotowania się do świąt Narodzenia  

Pańskiego. Roraty dla dzieci będą odprawiane od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, 

w środy o 17.30, a w soboty o godz. 8.00 z kazaniem dla dorosłych. Dzieci przynoszą 

pięknie ozdobione „serduszka” z dobrymi uczynkami i odpowiedziami z planszy obraz-

kowej. W tym roku redakcja Małego Gościa przygotowała trafną postać św. Józefa, który 

będzie naszym przewodnikiem adwentowym. Dzieci będą losować m.in. figurkę Matki 

Bożej do adwentowego czuwania we wspólnocie domowej (np. odmówienie różańca). 

13. W kościele zostanie również przygotowana specjalna dekoracja nawiązująca do tematyki 

rorat – za wszelkie prace dotyczące zmiany wystroju kościoła już bardzo dziękuję. 

14. Adwent to czas przygotowania, mający swój osobny charakter, dlatego dekoracje bożona-

rodzeniowe powinny pojawić się dopiero przed samymi świętami. Pielęgnujmy także  

w rodzinach adwentowe zwyczaje dzielenia się dobrocią z bliźnimi i inne. 

15. W środę 6 grudnia wspomnienie św. Mikołaja, biskupa – o godz. 17.00 nabożeństwo 

do MB Nieustającej Pomocy, a w piątek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia 

NMP – zapraszam na świąteczną Eucharystię. 

16. W przyszłym tygodniu I czwartek m-ca – modlimy się o powołania do Służby w Kościele. 

17. Od I Niedzieli Adwentu będzie można nabywać opłatki i świece Caritas Wigilijnego Dzie-

ła Pomocy Dzieciom. Świece będzie rozprowadzał parafialny Caritas w przedsionku  

kościoła, a opłatki będą dostępne w zakrystii. Bóg zapłać już dziś za Wasze ofiary. 

18. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniach 8-9.12.br. (piątek, sobota) w godzinach 

otwarcia sklepu spoż.-przem. „Ania” w Wędzinie będzie przeprowadzona zbiórka żywno-

ści z długim terminem przydatności spożycia. Z zebranych produktów Zespół przygotuje 

paczki świąteczne dla parafian znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 
19. W sobotę 9 grudnia w godz. 11.30-13.30 odbędą się zajęcia z „Emisji głosu” dla  

Lektorów i kandydatów na Lektorów w ramach parafialnego kursu lektorskiego.  
Przy okazji ważne ogłoszenie dla rodziców dzieci przedszkolnych i szkolnych. Prowa-
dzący zajęcia z emisji specjalista logopeda udzieli porad i konsultacji logopedycznych 
dzieciom z zaburzeniami mowy. Rodziców prosi się o kontakt z ks. proboszczem. 

20. II Niedziela Adwentu 10 grudnia to Dzień Modlitw za Kościoły na Wschodzie – przed 
kościołem zbiórka do puszek na ten cel. Kolekta na potrzeby naszej parafialnej Wspólno-
ty. O godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe w intencji chrześcijan na Wschodzie. 

21. Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość dla dzieci, Cuda i Łaski Boże. 
 

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

Zapraszam do odwiedzania parafialnej strony internetowej 

wwwwww..ppaarraaffiiaawweeddzziinnaa..ppll  
 

 

 

Z kapłańskim błogosławieństwem, wdzięcznością za dobro i pamięcią w modlitwie 

Wasz Proboszcz ks. Adam Jankowski 

 
 
 

 

 

 

 

 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA / 26.11.2017 
 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW –  26 listopada – 3 grudnia 2017 r. 
 

NIEDZIELA – 26.11. – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Pawła Knop z ok. urodzin oraz  

++ z rodziny Knop, Hoffman i Szmilewskich.  
10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  

z ok. 70 rocznicy urodzin Jubilata Pawła Szulc i o zdrowie w rodzinie. 
14.30 – Nabożeństwo z obrzędem ustanowienia stopni: kandydatów, kandydatek  

i ministrantów – wręczenie dyplomów uznania. 

15.15 – Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na plebanii.  
 

Poniedziałek – 27.11. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Annę Karolak w 30 dniu po śm.    
Wtorek – 28.11. 
17.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, zdrowie, opiekę 

Anioła Stróża i dary Ducha Św. dla Julii Sklorz w 7 rocz. urodzin. 

Środa – 29.11. 

17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

17.30 – Za Parafian, duszpasterzy, budowniczych, dobrodziejów kościoła i parafii 

oraz w int. wszystkich Róż Różańcowych żeńskich i męskich naszej parafii. 

Czwartek – 30.11. – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 

17.00 – Do Miłos. Bożego za + Annę Karolak – of. od wnuczki Sylwii z mężem 

Grzegorzem.  

I Piątek – 1.12. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 

  7.00 –  Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. p. Marii Leschik – naboż.  

do NSPJ. 

16.30 – Okazja do Spowiedzi św.  

17.00 – Szk-młodz: Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

szczególnie o zdrowie w rodzinie Kempa – naboż. do NSPJ.  



I Sobota – 2.12. – Czcimy Niepokalane Serce NMP  

  7.00 – Do Niepok. Serca NMP o powołania kapł. i zakonne w int. Róży Różań.  

p. Marii Leschik – naboż. do Niepokalanego Serca NMP – różaniec wyna-

gradzający, wezwania do MB.  
 

I NIEDZIELA ADWENTU – 3.12. – Rozpoczęcie Okresu Adwentu 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Alojzego i Gertrudę Gorzałka  
  oraz ++, którzy w tym gospodarstwie pracowali.   
10.00 – Do Miłos. Bożego za + męża Huberta Gruca w 17 rocz. śm.  
14.30 – Nabożeństwo Adwentowe – poświęcenie opłatków, wieńców i lampionów. 

 
PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 4 – 10 grudnia  2017 r. 

 

Poniedziałek – 4.12. – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy 
17.00 – Za Parafian, o dobre i chrześcijańskie przeżycie Okresu Adwentu dla 

dorosłych, dzieci i młodzieży naszej parafii.    
Wtorek – 5.12. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodziny 

Hadzik, Sklorz, Jalowiecki, Kończak i Flak. 

Środa – 6.12. – Św. Mikołaja, biskupa 

17.00 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

17.30 – Do MB Uzdrowienia Chorych o błog. Boże i powrót do zdrowia dla córki. 

I Czwartek – 7.12. – Św. Ambrożego, bpa dra Kościoła, modlimy się o Powołania 

17.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Jerzego Gbur w kol. rocz. śm. i ++ z rodziny. 

 Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 

Piątek – 8.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

17.00 – Szk-młodz: Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie dla Łukasza Roj z ok. 34 rocz. urodzin oraz potrz. łaski  
dla całej rodziny Roj. 

Sobota – 9.12. 

   8.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

Boże dla Ani Sklorz z ok. 11 rocz. urodzin. 
   9.00 – Odwiedziny Chorych. 
II NIEDZIELA ADWENTU – 10.12. – Dzień Modlitw za Kościoły Wschodnie 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, ++ rodziców 

Annę i Bernarda Kompała oraz ++ dziadków. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o dary Ducha Św., błog. Boże, zdrowie  

i dobre wyniki w nauce dla Agnieszki z ok. urodzin.  
14.30 – Nabożeństwo Adwentowe. 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 26.11 – 10.12.2017 r. 
 

1. Serdeczne podziękowania za dzisiejsze ofiary inwestycyjne złożone na potrzeby parafial-

ne, na ogrzewanie naszego kościoła – Bóg zapłać. 
 

2. Dzisiaj po każdej Mszy św. nabożeństwo z poświęceniem rodzin Jezusowi Chrystusowi, 

Królowi Wszechświata. Można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
 

3. Dziś w naszej Wspólnocie Parafialny Dzień Ministrantów, Lektorów i Kandydatów.  
O g. 14.30 zapraszam całą Liturgiczną Służbę Ołtarza na uroczyste nabożeństwo  

z ustanowieniem nowych stopni i wręczeniem okolicznościowych dyplomów uznania.  

Po nabożeństwie zapraszam wszystkich Ministrantów i Kandydatów na poczęstunek  

do stołu plebanijnego. W zakrystii ministranci otrzymali nową gablotkę (plan służby, 

zasady LSO, punktacja, ogłoszenia itp.). 
 

4. Dziękuję Paniom, które w ostatnim tygodniu dbały o czystość kościoła. W tym tygo-

dniu proszę do sprzątania kościoła Panie: Marię Kempa i Irmę Biber, zaś w przyszłym  

tygodniu: Marię Gierat i Annę Brzeńską.  
 

5. W środę o godz. 17.00 nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – możemy 

przynieść na kartkach wypisane nasze podziękowania i prośby, które zostaną odczytane  

w czasie nabożeństwa. Zapraszam Parafian do pobożnego i licznego udziału. Po Mszy 

św. na plebanii spotkanie dla wszystkich Kobiet, które należą do Róży Różańcowej  

Pani Marii Leschik. Serdecznie zapraszam zacne Panie. 
 

6. W tym tygodniu przypadają: I piątek i I sobota miesiąca – zapraszam do pełnego uczest-

nictwa we Mszy św. poprzez sakrament pokuty i pojednania. Okazja do spowiedzi św.  

w piątek od godz. 16.30. Msze św. i nabożeństwa w stałym porządku. 
 

7. W piątek o godz. 19.45 wyjazd z Rodzicami dzieci I-komunijnych na Apel Jasnogórski  

w Częstochowie. Zbiórka na parkingu koło plebanii. Zapraszam szanownych Rodziców. 
 

8. Z powodu corocznego Dnia Skupienia w Opolu dla kapłanów diecezji opolskiej odwie-

dziny chorych będą dopiero w sobotę 9 grudnia od godz. 9.00. 
 

9. Za tydzień I Niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy Rok Kościelny i duszpasterski. 

Kolekta tradycyjnie w I niedzielę m-ca na Seminarium Duchowne w Opolu i instytucje  

diecezjalne. O godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe z obrzędem poświęcenia opłatków  

wigilijnych, wieńców i lampionów adwentowego czuwania i oczekiwania na przyjście 

Chrystusa. Serdecznie zapraszam drogich Parafian. 
 

 

10. W sobotę 16 grudnia organizujemy 1-dniowy wyjazd na Jarmark Adwentowy do Drezna. 

W programie: zwiedzanie miasta z Przewodnikiem: Pałac Zwinger, Opera Sempera przy 

Placu Teatralnym, Kościół Dworski, katolicka Katedra zwana również Kościołem Pol-

skim, centrum miasta i czas wolny – pobyt na jarmarku. Koszt 115 zł, zapisy w zakrystii. 
 

11. Ogłoszenie dotyczące cmentarza. W najbliższym czasie będzie wymieniony na nowy  
wyeksploatowany już metalowy kubeł na śmieci. Bardzo proszę o utrzymanie porządku 
na cmentarzu, który jest miejscem świętym, aby nie wyrzucać śmieci do dawnego muro-
wanego śmietnika. Na posiedzeniu Rady Parafialnej podejmiemy tę ważną sprawę,  
aby pozytywnie ją rozwiązać – jest to przecież sprawa dotycząca dobra wspólnego. 


