
4. Nadal zapraszam wszystkich Parafian, szczególnie dzieci z lampionami, dzieci 
szkolne i młodzież gimnazjalną do licznego i pobożnego udziału w roratach jako 
przygotowanie do świąt Narodzenia Pańskiego. Roraty od poniedziałku do piąt-
ku o godz. 17.00, a w soboty o godz. 8.00 dla dorosłych. Dzieci przynoszą pięk-
nie przygotowane „serduszka” z dobrymi uczynkami i odpowiedziami z planszy 
obrazkowej o św. Józefie do losowania figurki MB i innych nagród. 

5. We wtorek po Mszy św. roratniej spotkanie dla dzieci I-komunijnych. 
6. W piątek po Mszy św. roratniej spotkanie dla kandydatów do bierzmowania  

z kl. 6 i 7 szkoły podstawowej. 
7. Również w piątek o godz. 19.30 w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Łowo-

szowie czuwanie młodzieżowe pt. „Św. Józef – mąż pokoju”. 
8. W sobotę o godz. 4.15 wyjazd na Jarmark Adwentowy do Drezna. Zbiórka 

przed kościołem. Koszt wynosi 115 zł. 
9. Za tydzień III Niedziela Adwentu nazywana Niedzielą Radości. Kolekta na po-

trzeby naszej parafii i kościoła. O godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe w intencji 
rodzin parafii. 

10.  Okazja do spowiedzi św. przed świętami: w środę 20.12. dzieci szkolne i mło-
dzież gimnazjalna od godz. 16.00 do 16.55, w czwartek 21.12. i piątek 22.12.  
od 16.00 do 16.55, w piątek 22.12. także po wieczornej Mszy św. do godz. 19.00,  
a w sobotę 23.12. od 7.30 do Mszy św. 

11.  W przyszłym tygodniu przypadają kwartalnie dni modlitw o życie chrześcijańskie 
rodzin. 

12.  W czwartek 21.12. od godz. 9.00 bardzo proszę PANÓW o pomoc w ustawianiu 
choinek i szopki bożonarodzeniowej w naszym kościele. 

13.  Również w czwartek po roratach na plebanii spotkanie opłatkowe dla Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej. Serdecznie zapraszam. 

14. W piątek 22.12. o godz. 17.00 ostatnie roraty dla dzieci. 
15.  W sobotę 23.12. od godz. 9.30 świąteczne odwiedziny chorych.  
16.  W sobotę też będzie można odebrać Światło betlejemskie. 
17.   W niedzielę 24.12. przypada IV Niedziela Adwentu – to Wigilia uroczystości  

Bożego Narodzenia, zwyczajowo zachowujemy abstynencję od pokarmów  
mięsnych. O godz. 24.00 Pasterka. Natomiast o 23.45 serdecznie zapraszam na 
pożegnanie adwentu i refleksję przed przywitaniem Nowonarodzonego Jezusa.  
Kolekta niedzielna na potrzeby naszej parafii, a kolekta z Pasterki przeznaczona 
jest tradycyjnie na Diecezjalną Fundację Obrony Życia. 

18.  Do nabycia jest prasa katolicka: Gość Niedzielny, Nasza Arka. 
 

 
 

 
 
 

 

Marana Tha, przyjdź Jezu, Panie… 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 

II NIEDZIELA ADWENTU / 10.12.2017 
 

 

REFLEKSJA 
 

„Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, 

nie bój się! Powiedz miastom judzkim: Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi  

z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego 

zapłata”. Ile razy słyszeliśmy już, że zło jest krzykliwe, a dobro często dzieje się  

po cichu, bez rozgłosu? Denerwują nas złe, a czasem nieprawdziwe informacje 

pojawiające się w telewizji, radiu i internecie. Z niesmakiem przyjmujemy sytuacje,  

w których najwięcej mają do powiedzenia ludzie, którzy w danym temacie najwięcej 

dobra uczyniliby swoim milczeniem. Czy więc naturalną postawą chrześcijanina jest 

wycofanie i milczenie? Czy nie nazywamy tego nieraz pokorą? 

Bóg przypomina nam, że jesteśmy zwiastunami, czyli osobami, które mają coś 

zapowiadać. Aby zapowiadać potrzebujemy najpierw otworzyć usta. Słowo Boże 

wskazuje, że nie ma to być ledwo słyszalny szept, ale mocny głos. Oceny? Potępienia? 

Nie. Ogłaszania, że do tego świata, tej właśnie rzeczywistości, przychodzi Bóg.  

Zanim do końca uwierzymy w wszechobecną w reklamach tzw. magię świąt, 

odkryjmy, że w czasie adwentu najważniejszym przesłaniem jest przychodzenie Boga. 

On jest gotowy, aby jeszcze raz (może po raz ostatni) przyjść do nas takich, jakimi 

jesteśmy i to ze względu na Niego grudzień staje się tak wyjątkowym i pięknym 

miesiącem. 

Czy jesteśmy gotowi na to, aby przypominać o tym ludziom, których spotykamy  

w codzienności? 
 

Z kapłańskim błogosławieństwem, wdzięcznością za dobro i pamięcią w modlitwie 
Wasz Proboszcz ks. Adam Jankowski 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW –  10 – 17 grudnia 2017 r. 
 

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 w int. chrześcijan na Wschodzie.  
 

PONIEDZIAŁEK – 11.12. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz  

++ dziadków.    
 

WTOREK – 12.12. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Łucję i Jana Zychla, męża Ryszarda Lesik, 

++ braci Pawła i Jana.  

 Spotkanie dla dzieci I-komunijnych. 
 

ŚRODA – 13.12. – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 

17.00 – Do Miłos. Bożego za + Teodora Lelonek, ++ rodziców z obu stron oraz  

++ Marię i Ryszarda Kubik.  
 

CZWARTEK – 14.12. – Św. Jana od Krzyża, prezbitera i Doktora K-ła 

17.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

dla Stefana Hermańskiego z ok. urodzin. 
 

PIĄTEK – 15.12. 

17.00 – Do Miłos. Bożego za + Annę w pewnej intencji. 

 Spotkanie dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. 6 i 7. 
 

SOBOTA – 16.12. 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za + Annę Karolak – of. od rodziny Grygierczyk. 
 

III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE CZYLI RADOŚCI– 17.12. 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie dla całej rodziny Wilkosz. 
10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 

w rodzinie oraz do Miłos. Bożego za ++ męża, ojca i rodziców z obu stron,  
+ brata w pewnej intencji. 

14.30 – Nabożeństwo Adwentowe w intencji rodzin. 
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 18 – 24 grudnia  2017 r. 
 

PONIEDZIAŁEK – 18.12. 
17.00 – Za Parafian, duszpasterzy, budowniczych, dobrodziejów kościoła i parafii. 
 

WTOREK – 19.12. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + Annę Karolak – of. od wnuka Roberta.  

ŚRODA – 20.12. 

17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ męża Leona Paprotny z rodzicami z obu stron  

i o zdrowie w rodzinie.  
 

CZWARTEK – 21.12. 

17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Stanisława i Gertrudę Gruca oraz 

wszystkich ++ z rodziny Gruca i Włodarz. 
 

PIĄTEK – 22.12. 

17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w intencji rodziny Bator.  
 

SOBOTA – 23.12. 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Matyldę Chmiel w rocz. śm. i + ojca Emila. 

  9.30 – Świąteczne Odwiedziny Chorych. 
 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 24.12. – Wigilia Narodzenia Pańskiego 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ matkę Agnieszkę, męża Jerzego Roj oraz ++ z rodzin  

Roj, Hadzik, Leś, Respondek 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. MB z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie dla całej rodziny Tyrała oraz do Miłos. Bożego za ++ z tej 
rodziny. 

 

23.45 – Refleksja wprowadzająca w Noc Bożego Narodzenia. 
 

24.00 – PASTERKA: Ku czci Bożego Dzieciątka w intencji Parafian i Gości. 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 10 – 24.12.2017 r. 
 

 
 

1. Tradycyjnie, w drugą niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu 
Polski jest obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi  
na Wschodzie. Możemy włączyć się w to ważne dzieło, składając ofiary do puszek  
w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś przed kościołami i kaplicami  
w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach  
za wschodnią granicą naszego kraju, m.in. w Donbasie, na Ukrainie i na Syberii. 
Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszej parafialnej Wspólnoty – Bóg zapłać  
za Wasze ofiary. O godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe w intencji chrześcijan  
na Wschodzie. 

2. W przedsionku kościoła Parafialny Zespół Caritas rozprowadza Świece Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom (mała 5 zł, duża 12 zł). Opłatki wigilijne są do  
nabycia w zakrystii. Bóg zapłać za wszelkie ofiary. 

3. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu do sprzątania 
kościoła proszę Panie: Stanisławę Wręczycką i Marię Gierat, w przyszłym tygo-
dniu: Alicję Borowicz i Magdalenę Kordyś. Przy tej okazji dziękuję Paniom  
za wymycie dywaników na ławkach oraz w prezbiterium. Również dziękuję  
za cenne nagrody rzeczowe dla dzieci do losowania „serduszek” na roratach  
oraz za dary na stół plebanijny – Bóg zapłać. 


