
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę ofiarowaną na potrzeby parafialne, kolekta z Pasterki 
przeznaczona jest jak co roku na Diecezjalną Fundację Ochrony Życia w Opolu. 

2. Dziękuję Panom, którzy zbudowali w kościele szopkę bożonarodzeniową i ustawili 
choinki wewnątrz i na zewnątrz kościoła; dziękuję za świąteczny wystrój kościoła. 

3. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła. W tym tygodniu do sprzątania kościo-
ła proszę: Karinę Janik i Marię Kowalską, w przyszłym tyg.: Sybillę Woś i Martinę Woś.  

4. W zakrystii możemy jeszcze nabyć małe świece Caritas i opłatki wigilijne, możemy także 
wziąć do domu Światło Betlejemskie. 

5. Zachęcam Parafian do religijnego przeżycia Świąt oraz pielęgnowania zwyczajów wigi-
lijnych: zwyczajowo zachowujemy abstynencję od pokarmów mięsnych, łamanie opłat-
kiem, wspólna modlitwa, odczytanie fragmentu Ewangelii, życzenia i śpiew kolęd. O godz. 
23.45 zapraszam na refleksję słowno-muz. wprowadzającą w Noc Bożego Narodzenia.  

6. W poniedziałek uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze św. jak w każdą niedzielę.  
O godz. 14.30 zapraszam na nabożeństwo kolędowe. 

7. We wtorek II dzień świąt, przypada święto św. Szczepana, porządek Mszy św. także  
niedzielny, po Mszach św. poświęcenie owsa. Kolekta na Wydz. Teologiczny w Opolu. 

8. W środę święto św. Jana Apostoła, po Mszy św. poświęcenie wina.  
9. W czwartek święto św. Młodzianków, Msza św. o godz. 9.00 w intencji DZIECI naszej 

parafii ze specjalnym błogosławieństwem. Serdecznie zapraszam. 
10. W przyszłą niedzielę Święto św. Rodziny – ostatni dzień starego roku, o godz. 10.00 

Msza św. w intencji PARAFIAN z naboż. dziękczynnym i uroczystym Te Deum za wszel-
kie Boże łaski na zakoń. Roku Pańskiego 2017. Kolekta na ogrzewanie naszego kościoła. 

11. W poniedziałek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, także początek 
Nowego Roku 2018. Msze św. o godz. 10.00 w int. Parafian o Boże błog. w Nowym Roku  
i o 15.00. Jest to Światowy Dzień Modlitw o Pokój. 

12. W przyszłym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca.  
13. W sobotę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek Mszy 

św. niedzielny z poświęceniem kadzidła, kredy i wody. Kolekta przeznaczona jest  
na Misje. O godz. 7.30 różaniec wynagradzający. 

14. W niedzielę 7 stycznia obchodzimy święto Chrztu Pańskiego. O godz. 10.00 zapraszam 
Parafian na Mszę św. dziękczynno-błagalną z okazji kolejnej rocznicy urodzin  
ks. Proboszcza. Kolekta jak w każdą I niedzielę miesiąca na potrzeby diecezjalne. 

15. Bardzo proszę o życzliwe zainteresowanie się wolnymi intencjami w miesiącu styczniu. 
16. Ojcowie Franciszkanie z Borek Wielkich tradycyjnie zapraszają do odwiedzin szopki  

bożonarodzeniowej oraz wspólnego kolędowania. 
17. W czasie odwiedzin duszpasterskich – kolędy Msze św. odprawiane będą rano.  

 

Porządek Kolędy: 
 

 Czwartek 28.12.2017 – od godz. 14.00 – Kierocie (do Kubosz) 
 Piątek 29.12.2017 – od godz. 14.00 – Kucharczyk-Grucki-Marce 
 Sobota 30.12.2017 – od godz. 10.00 – Kowie (Gruca-Gbur) 
 Wtorek 2.01.2018 – od godz. 14.00 – Domy Celne, Kowie (Tyrała-Goinda) 
 Środa 3.01.2018 – od godz. 14.00 – Październia (od strony Wędziny) 
 Czwartek 4.01.2018 – od godz. 14.00 – Październia (od Kucharczyk) 
 Piątek 5.01.2018 – od godz. 14.00 – Szkolna, Łąkowa (od Ł. Hadzik) 
 Sobota 6.01.2018 – od godz. 14.00– Lompy (Woś-Chmiel) 
 

  Na Kolędę dzieci i młodzież przygotowują aktualny zeszyt z religii, książeczki z obecności  
na mszach św. niedzielnych i pierwszopiątkowych oraz planszę z Rorat. Celem Kolędy jest 
przede wszystkim błogosławieństwo domu/mieszkania, wspólna modlitwa i życzliwa rozmowa 
duszpasterska z kapłanem. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 

IV NIEDZIELA ADWENTU – BOŻE NARODZENIE / 24.12.2017 
 

 

DRODZY PARAFIANIE I MILI GOŚCIE! 

Tegoroczny Adwent – radosny czas oczekiwania i czuwania na przyjście 

Jezusa Chrystusa dobiega końca, ale adwent naszego życia trwa nadal.  

Emmanuel – Bóg z nami, przychodzi do nas, Bóg jest pośród nas. 

Przychodzi, aby stać się naszym bratem i aby dzielić z nami nasze radości, 

cierpienia i troski  oraz codzienne zwykłe kłopoty i zmartwienia.  

Na ten szczególny i wyjątkowy czas obchodzenia tajemnicy Narodzenia 

Zbawiciela niech Bóg, który nawiedził lud swój przemienia naszą niemoc  

i słabość w siłę, naszą niestałość w wytrwałość, nasz niepokój w pokój,  

nasz smutek w radość, abyśmy napełnieni Jego mocą, odnowieni w wierze, 

nadziei i miłości promienieli pośród świata blaskiem Świętości. 

Błogosławieństwa Bożego, Pokoju Chrystusowego i zdrowia na każdy 

dzień życia, a zwłaszcza w nadchodzącym Nowym Roku Pańskim 2018, 

abyśmy potrafili i chcieli się odwzajemnić miłością za MIŁOŚĆ, którą 

obdarzył nas Bóg przez narodzenie Swego Syna, abyśmy byli prawdziwymi 

uczniami Pana, dobrymi dla siebie nawzajem jak codzienny chleb. 

 

Szczęść Wam Boże! Z kapłańskim pozdrowieniem 

ks. Proboszcz Adam Jankowski 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   24 – 31 grudnia 2017 r. 
 
 

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 i 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 – pożegnanie Adwentu. 
PONIEDZIAŁEK – 25.12. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
24.00 – PASTERKA: Ku czci Bożego Dzieciątka w intencji PARAFIAN i GOŚCI  

z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i potrz. łaski  
w codzienności. 

  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za przeżyty rok, z prośbą o błog. Boże w nowym 
roku w rodzinie Marii Leschik oraz do Miłos. Bożego za + męża Piotra.  

10.00 – W int. PARAFIAN o błog. Boże i potrz. łaski. 
14.30 – Nabożeństwo Kolędowe. 
WTOREK – 26.12. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika, poświęcenie owsa 

  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za miniony rok, z prośbą o błog. Boże, opiekę, 
zdrowie i pomyślność w nowym roku dla całej rodziny Józefa Hadzik. 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie  
w rodzinie Teresy Kozala. 

ŚRODA – 27.12. – Święto Św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, poświęcenie wina 

17.00 – W intencji RODZIN naszej parafii przyjmujących KOLĘDĘ o błog. Boże, 

zdrowie i potrz. łaski w Nowym Roku. 
 

CZWARTEK – 28.12. – Święto Św. Młodzianków, męczenników 

  9.00 – Ku czci Św. Młodzianków o błog. Boże i potrz. łaski dla DZIECI naszej 

parafii. Błogosławieństwo dzieci.  
 

PIĄTEK – 29.12. – Piąty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 

  8.00 – Do Miłos. Bożego za + Bernadetę Karkos w 30 dzień po śm. 
 

SOBOTA – 30.12. – Szósty dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego 

  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  

i zdrowie dla Romana Wilkosz z ok. 40 rocz. urodzin.   

16.00 – Msza św. ślubna: Grzegorz Borowicz – Magdalena Kordyś. 
 

NIEDZIELA – 31.12. – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY Z NAZARETU: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  

  8.00 – Do Miłos. Bożego za + córkę Bernadetę – of. od mamy. 
10.00 – Ku czci Św. Rodziny i Św. Urbana w int. PARAFIAN z podz. za otrz. łaski  

w kończącym się Roku Pańskim 2017.  
 Nabożeństwo dziękczynno-błagalne na zakończenie Starego Roku. 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW   1 – 7 stycznia  2018 r. 
 

 

PONIEDZIAŁEK – 1.01.2018 – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  
     NOWY ROK – ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POKÓJ NA ŚWIECIE 
10.00 – W int. PARAFIAN z prośbą o błog. Boże i potrz. łaski w Nowym Roku 

Pańskim 2018. 
15.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

Boże i dary Ducha Św. oraz dobre wyniki w nauce dla Emilki z ok. rocz. 
urodzin oraz zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny Roj i Piechota. 

 
WTOREK – 2.01.2018 – Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bp i dr K-ła 

  7.00 – Do Miłos. Bożego za + Bernadetę Karkos – of. od Róży Różańcowej Marii 
Wieczorek. 

 
ŚRODA – 3.01.2018 
  7.00 – Do Miłos. Bożego za + Annę Karolak – of. od wnuczki Małgorzaty z mężem  

i prawnukiem Piotrusiem. 
 
I CZWARTEK – 4.01.2018 – Modlimy się o nowe Powołania do Służby w kościele  
  7.00 – Do Niepok. Serca NMP o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne  

w int. Róży Różań. Agnieszki Kaczmarzyk. 
 Nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. 
 
I PIĄTEK – 5.01.2018 – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Do NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różań. Agnieszki Kaczmarzyk. 
 Nabożeństwo do NSPJ. 
 
SOBOTA – 6.01.2018 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI 
  7.30 – Różaniec wynagradzający. 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus, z prośbą o błog. Boże w rodzinie Marii Leschik  

i do Miłos. Bożego za + męża Piotra Leschik. 
 Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Józefa Wolny w 5 rocz. śm. 
 Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. 
 
NIEDZIELA – 7.01.2018 – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie  

w nowym roku dla całej rodziny Ernesta Lesik. 
10.00 – Do B. Op., wstaw. MB i św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże, opiekę i zdrowie w posłudze kapłańskiej dla ks. Proboszcza  
z ok. 37 rocz. urodzin oraz w int. Parafian i Dobrodziejów. 

 


