
5. W poniedziałek uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, o godz. 17.00 zapraszam  
na Mszę św. wszystkich mężczyzn i młodzieńców naszej parafii. 

6. W środy Msza św. wieczorna i Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. Zapraszam. 
7. W czwartek po Mszy św. na plebanii spotkanie Róży Różańcowej żeńskiej p. Marii  

Leschik. Zapraszam już na Mszę św. o godz. 17.00. 
8. W piątek o godz. 17.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży oraz Droga Krzyżowa z wypo-

minkami za zmarłych, które są odczytywane przed Mszą św. 
9. Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpoczyna WIELKI TYDZIEŃ. Poświęcenie palm  

będzie na każdej Mszy św., o godz. 10.00 procesja z palmami wokół kościoła. Dzieci przy-
noszą do zakrystii skarbonki wielkopostne – Dar Serca dla potrzebujących. 

10. W przyszłą niedzielę Zespół CARITAS zachęca do nabycia baranków wielkanocnych  
i świec tzw. paschalików /cena 8 zł/. Wspieramy w ten sposób osoby potrzebujące. 

11. Parafialny Zespół CARITAS dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przekazali żywność 
dla potrzebujących naszej parafii. Zebrano 60 kg różnych produktów, z których zespół  
przygotował paczki świąteczne dla 10 osób. Słowa wdzięczności również dla właścicielki  
sklepu p. Anny Parkitny za umożliwienie tej zbiórki i Zespołu Caritas za zorganizowanie 
kolejnej charytatywnej akcji w naszej parafii.    

12. W przedsionku do skarbonki możemy składać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.  
13. Bardzo dziękuję za intencje zamówione w marcu. Proszę o wcześniejsze dostarczanie 

kartek z treściami intencji, aby mogły być ujęte w gazetce. W kwietniu wolne intencje 
są w następujące dni:  niedziela 8.04. g. 10.00, czwartek 12.04. g. 18.00, niedziela 15.04. 
g. 10.00 i poniedziałek 16.04. g. 18.00 – możemy je zamówić w zakrystii po Mszach św. 
bądź telefonicznie. Dziękuję także za dary przekazane na stół plebanijny. 

14. Już dzisiaj wyrażam wdzięczność za wszelką pomoc w przygotowaniu wystroju kościoła 
na czas Triduum Paschalnego i świąt wielkanocnych. 

15. Okazja do spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu: w poniedziałek i we wtorek od godz. 
17.00: dzieci, młodzież i dorośli, w środę od godz. 17.00: dorośli. Postarajmy się wy-
spowiadać już przed Wielkim Czwartkiem, aby przez całe Triduum Paschalne przystępo-
wać do Komunii Świętej, w Wielki Czwartek po zakończonej Mszy św. w czasie adoracji. 

16. Od poniedziałku 26 marca Msze św. wieczorne będą sprawowane o godz. 18.00. 
17. W poniedziałek 26 marca o godz. 18.45 spotkanie dla rodziców i dzieci I-komunijnych – 

będzie przymiarka strojów komunijnych. 
18. W wtorek 27 marca o godz. 18.45 na plebanii spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
19. W środę 28 marca od godz. 9.00 świąteczne odwiedziny Chorych. 
20. Serdecznie zapraszam Parafian i Gości do udziału w Liturgii Triduum Paschalnego: 

- w Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00, następnie adoracja  
w Ciemnicy z odśpiewaniem Gorzkich Żali cz. I; 
- w Wielki Piątek o godz. 9.00 Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych, później  
całodzienna adoracja w Ciemnicy z II cz. Gorzkich Żali, o godz. 18.00 Liturgia ku czci  
Męki Pańskiej, adoracja przy Bożym Grobie i Gorzkie Żale cz. III /w tym dniu obowiązuje 
nas post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych, którą tradycyjnie zachowujemy  
do Wigilii Paschalnej/; 
- w Wielką Sobotę od godz. 9.00 adoracja przy Bożym Grobie, o godz. 15.00 poświęcenie  
pokarmów wielkanocnych, adoracja dzieci i rodziców, zaś o godz. 19.00 uroczysta Wigilia  
Paschalna – przynosimy ze sobą świece zaopatrzone w okapniki; 
- w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.30 Msza św. rezurekcyjna z procesją, następna 
Msza św. o godz. 10.00, zaś o godz. 14.30 Nieszpory świąteczne oraz Zajączek dla dzieci,  
młodzieży i dorosłych. 

21. Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu: W. Piątek w Ciemnicy, W. Sobota przy  
Bożym Grobie: godz. 10.00: Marce, Grucki, godz. 11.00: Kowie, godz. 12.00: Kierocie, 
Domy Celne, godz. 13.00: Październia, godz. 14.00: Centrum. Bądźmy obecni! 

22. Ofiary składane przy Bożym Grobie przeznaczone są na utrzymanie kościołów w Ziemi 
Świętej. 

 
 
 
 
 

 

 

 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 

NR 12-13                    V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU          18.03.2018 
 

Dlaczego Wielki Tydzień nazywa się wielkim? 
 

Wielki, dla podkreślenia znaczenia tego tygodnia 

dla całego roku liturgicznego, ponieważ w nim 

liturgicznie dokonują się wydarzenia zbawcze. 
 

Co to jest Triduum Paschalne? Z łaciny „tridu-

um” znaczy trzy dni, odnosząc się do czwartku, 

piątku i niedzieli, w których to dniach dokonała 

się Pascha Jezusa Chrystusa. Pascha znaczy  

w  jęz. hebr. przejście i ma kontekst historyczny, dotyczący wydarzeń nocy wyzwolenia (przej-

ścia) Izraelitów z niewoli egipskiej, uratowanych przez Boga dzięki krwi baranka. Izraelici 

świętowali ją każdego roku. Do tej celebracji nawiązał Jezus, który w tym czasie w czwartek 

celebrował z uczniami swoją paschę, następnego dnia umierał na krzyżu, by zmartwychwstać 

dnia trzeciego, w nocy, z soboty na niedzielę. Tym samym dzięki Jezusowi pascha nabrała 

nowego duchowego znaczenia: wyzwolenia z niewoli grzechu i przejścia do nowego życia. 

Triduum Paschalne zatem, to trzy dni świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chry-

stusa, poprzez które dokonało się pascha, czyli dzieło zbawienia; Kościół nazywa je również 

jednym wielkim świętem paschalnym. 
 

Dlaczego w Wielki Czwartek po Eucharystii Najświętszy Sakrament zostaje przeniesiony 

do ciemnicy? Ciemnica, jako miejsce puste i ciemne, ma przypominać o sytuacji Jezusa, który 

po Ostatniej Wieczerzy przygotowywał się na śmierć oczekując w Ogrodzie Oliwnym przyj-

ścia swych oprawców. Dziś proponuje sie ją nazywać specjalnym miejscem adoracji w ciszy  

i zadumie. 

Dlaczego w kościele krzyże zasłania się fioletowymi suknami? W piątą Niedzielę Wielkiego 

Postu zakrywa się fioletową zasłoną wizerunki Ukrzyżowanego na znak smutku z powodu 

cierpienia i męki Zbawiciela.  
Dlaczego w Wielki Piątek nie odprawia się w kościele Mszy św.? Chrystus w tym dniu,  

w sposób krwawy, ofiarował się na krzyżu, dlatego Kościół nie uważa za stosowne składać  

w tym czasie ofiary bezkrwawej, tj. Mszy św.             

Red. ks. Proboszcz Adam Jankowski 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  18 – 25 marzec 2018 r. 
 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03. /kolekta na remonty obiektów diecezjalnych/ 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek, + siostrzenicę 

Iwonę oraz ++ pokr. z obu stron. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ z rodziny  

i pokr. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 
PONIEDZIAŁEK – 19.03. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 
17.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Józefa o błog. Boże, opiekę i zdrowie dla mężczyzn  

i młodzieńców naszej parafii. Litania ku czci św. Józefa.  
WTOREK – 20.03. 
  7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Wiktorię i Jana Popanda, Elżbietę  

i Alojzego Czyrny, ++ rodzeństwo, szwagrów oraz dziadków z obu stron. 
ŚRODA – 21.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Piotra w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodzin Książek  

i Kubosz. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
CZWARTEK – 22.03. 
17.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Antoninę i Stanisława Bator oraz 

wszystkich ++ z rodziny. 
  Spotkanie formacyjne Róży Różańcowej żeńskiej p. Marii LESCHIK. 
PIĄTEK – 23.03. 
17.00 – /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel 

oraz ++ dziadków. Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych. 
SOBOTA – 24.03. 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę 

i zdrowie w rodzinie Ryszarda Chmiel.  
NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ – 25.03. – WIELKI TYDZIEŃ /zmiana czasu/ 
  8.00 – Do MBNP z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinach Marii 

Leschik. Poświęcenie palm. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Martę i Józefa Krawczyk, Krystynę 

Kowalczyk, brata Józefa oraz ++ dziadków Grus i Krawczyk.   
 Poświęcenie palm i procesja. 
14.15 – Gorzkie Żale – kazanie pasyjne. 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  26 marzec – 1 kwietnia 2018 r. 
 
 

WIELKI PONIEDZIAŁEK – 26.03.  
17.00 – Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za + ojca Jerzego Roj, ++ dziadków z obu stron,  

+ chrzestnego Andrzeja Wróbel, + Waltra Świtała wraz z rodzicami oraz 
dusze w czyśćcu cierpiące. 

18.45 – Spotkanie dla rodziców i dzieci I-komunijnych.  
WIELKI WTOREK – 27.03. 
17.00 – Spowiedź św. dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
18.00 – Do cierp. Chrystusa i wstaw. MB Bolesnej za + męża Benedykta Hadzik  

z rodzicami i + ojca Ryszarda oraz ++ dziadków z obu stron. 
18.45 – Spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 

WIELKA ŚRODA – 28.03. 
  9.00 – Świąteczne odwiedziny Chorych. 
17.00 – Spowiedź św. dla dorosłych. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za + matkę Julię Gruca w rocz. śm., + ojca Teodora  

oraz ++ Matyldę i Emila Chmiel. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 
 

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
 

WIELKI CZWARTEK – 29.03. 
  9.30 – Kościół seminaryjny w Opolu: Msza św. Krzyżma z udziałem kapłanów i Litur-

gicznej Służby Ołtarza. 
18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ: O nowe powołania kapłańskie, zakonne  

i misyjne oraz za + ks. Proboszcza Alojzego Muszalika i ++ kapłanów. 
  Po Mszy św. Gorzkie Żale cz. I – Adoracja w Ciemnicy do godz. 21.30. 
  Spowiedź św. dla dorosłych. 
WIELKI PIĄTEK – 30.03. 
  9.00 – Droga Krzyżowa z wypominkami za zmarłych – Gorzkie Żale cz. II – Adoracja  

w Ciemnicy. 
18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ – ADORACJA KRZYŻA.  
 Po Liturgii Gorzkie Żale cz. III – Adoracja przy Bożym Grobie do godz. 21.30. 
WIELKA SOBOTA – 31.03. 
  9.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie. 
15.00 – Poświęcenie pokarmów wielkanocnych – Adoracja dla dzieci z rodzicami. 
19.00 – WIGILIA PASCHALNA: Za żyjących i zmarłych parafian, budowniczych i do-

brodziejów naszego kościoła. 
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 1.04.  
  6.30 – REZUREKCJA: Do Jezusa Zmartwychwstałego i wstaw. NMP za + córkę 

Małgorzatę i + syna Piotra oraz ++ rodziców Józefa i Marię, Konrada  
i Gertrudę – of. od rodziny Nowak. 

10.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie 
dla Janiny, Haliny, Eugeniusza i Rafała oraz do Miłos. Bożego za ++ z rodzin 
Koper, Kostorz i Bundyra. 

14.30 – NIESZPORY ŚWIĄTECZNE – „Zajączek” dla dzieci i dorosłych. 
 

Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA 18.03-1.04. 
 

 

1. Kolekta dzisiejsza na remonty obiektów diec. i konserwację zabytków sakralnych – Bóg 
zapłać za złożone ofiary, zaś w przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna na pokrycie  
kosztów opału, a w niedzielę wielkanocną kolekta parafialna.  

2. Dziękuję paniom, które w minionym tygodniu wyprały dywaniki na ławkach i w prezbi-
terium oraz paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania pro-
szę: Marię Chmiel i Marię Pipa, w przyszłym tygodniu: Ritę Tyrała i Renatę Kinscher. 

3. W ostatnich 2 tygodniach Wielkiego Postu zgodnie ze zwyczajem do końca liturgii Męki 
Pańskiej Wielkiego Piątku w kościołach zasłania się krzyże. 

4. Dzisiaj i za tydzień o godz. 14.15 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 


