
9. W przyszłą niedzielę tzw. Dobrego Pasterza rozpoczyna się 55 Światowy Tydzień Modlitw  
o Powołania do Służby w Kościele. W naszej parafii będziemy gościć ks. BOGDANA WĘ-

GRZYNA, rezydenta z Olesna, który wygłosi Słowo Boże i będzie posługiwał duszpastersko.  
Po Mszy św. o godz. 10.00 odprawimy naboż. powołaniowe w int. kleryków i diakonów. 

10. Zapraszam także do chętnego odwiedzania parafialnej strony internetowej:  

www.parafiawedzina.pl 
 

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

PRACE PORZĄDKOWE /14.04.2018/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
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KALENDARIUM WYDARZEŃ 

PARAFIALNYCH 

16 kwietnia – spotkanie formacyjne dla Róży Różańcowej M. Wieczorek 
20 kwietnia – spotkanie dla kandydatów do bierzmowania kl. VI i VII szkoły  
                            podstawowej i kl. II gimnazjum /3-letni czas przygotowań/ 
21 kwietnia – rozpoczęcie prac remontowych /dach nad wejściem do k-ła/ 
22 kwietnia – Niedziela „Dobrego Pasterza” /kazania ks. B. Węgrzyn/ 

23 kwietnia – spotkanie dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców 

25 kwietnia – Msza św. ku czci św. Marka w int. Parafian i Rolników, nabożeństwo 
do MBNP i procesja o błog. Boże w pracy i dobre urodzaje do Krzyża k/ starego k-ła 
26 kwietnia – spotkanie formacyjne dla Róży Różańcowej H. Wicher 
28 kwietnia – parafialny wyjazd do kina Karolinka w Lublińcu na film pt. Fatima.   

          Ostatnia Tajemnica /bilet norm. 16 zł, ulg. 14 zł, zapisy u ks. proboszcza/ 
MAJ – rozpoczęcie nabożeństw majowych ku czci Matki Najświętszej 

3 maja – uroczystość NMP Królowej Polski /kazania ks. B. Węgrzyn/ 

                 Msza św. ku czci św. Floriana w int. żyjących i ++ Strażaków OSP Wędzina 
7-9 maja – DNI KRZYŻOWE – Msze św. i procesje o dobre urodzaje do Krzyży przy  
                      posesji Rodzin: Szulc, Roj i Kuliberda 
12 maja – przyjęcie sakramentu bierzmowania /Olesno g. 11.00, 5 młodzieży/ 
13 maja – uroczystość I Rocznicy Komunii Świętej /5 dzieci/ 
19 maja – I spowiedź dzieci I-komunijnych 
20 maja – uroczystość I Komunii Św. /10 dzieci/, Biały Tydzień dzieci i rodziców 
25 maja – Msza św. ku czci św. URBANA, PATRONA PARAFII w int. Parafian,  
                      Rolników i ich Rodzin, procesja o błog. Boże i dobre urodzaje  
27 MAJA – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA – SUMA z PROCESJĄ godz. 11.00  

/kazanie wygłosi ks. Prałat Zbigniew Donarski, emerytowany prob. z Olesna/ 
 

 

ŚW. URBANIE I MATKO BOŻA NIEUSTAJĄCEJ POMOCY 

MÓDLCIE SIĘ ZA NAMI I MIEJCIE NAS W SWOJEJ OPIECE!!! 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  15 – 22 kwietnia 2018 r. 
 
 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04. – NIEDZIELA BIBLIJNA /kolekta diecezjalna/ 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka Kubosz  

z żonami, ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
10.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Stanisławę i Władysława Gruca, braci Józefa  

i Kazimierza, ++ rodziców Stefanię i Antoniego Wręczyckich, brata Edwarda, 
szwagrów Józefa i Stanisława. 

11.00 –  OLESNO: Msza św. na rozpoczęcie obchodów 500-lecia Sanktuarium Św. Anny 
w Oleśnie pod przewodnictwem ks. Biskupa Andrzeja Czai. 

14.30 – Nieszpory niedzielne z ok. Tygodnia Biblijnego. 
PONIEDZIAŁEK – 16.04. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża, o błog. Boże, opiekę i zdrowie z ok. urodzin 

WERONIKI i WIKTORII HUĆ oraz z ok. kol. rocz. ślubu AGNIESZKI I PIOTRA HUĆ. 
 Spotkanie formacyjne dla Róży Różańcowej MARII WIECZOREK. 

WTOREK – 17.04. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców z obu stron, ++ braci Jana i Emila Hadzik, 

brata Walfryda Purschke, bratanka Andrzeja i bratanicę Krystynę oraz ++  
z rodzin Hadzik, Purschke i Mann. 

ŚRODA – 18.04. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, ++ rodziców Marię  

i Juliusza Szulc, brata Henryka, siostry Gabrielę i Beatę oraz wszystkich ++  
z rodzin Szulc i Kozala. Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy. 

CZWARTEK – 19.04. – 13 rocznica wyboru papieża seniora Benedykta XVI 
  7.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie  

dla AGNIESZKI LESIK.   
PIĄTEK – 20.04.  
18.00 – /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++  

z rodzin Hadzik, Sklorz, Jalowiecki, Kończak i Flak. 
 Spotkanie formacyjne dla kl. VI i VII szkoły podstawowej oraz kl. II gimnazjum. 
SOBOTA – 21.04.  
12.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą  

o dalsze błog. Boże, opiekę, zdrowie i wszelką pomyślność dla Jubilatki 
MAGDALENY JONEK z ok. 50 rocznicy urodzin.  

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04. /kolekta specjalna-remontowa/ 

 8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże  
w rodzinie MARII LESCHIK. 

10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP, z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie w rodzinie KRYSTYNY I JÓZEFA KUBOSZ. 

 Nabożeństwo powołaniowe w int. kleryków i diakonów przygotowujących się do świę-
ceń kapłańskich. 

13.00 –  /Jubileuszowa/ Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą  
o błog. Boże, opiekę i zdrowie w 50 rocznicę urodzin Jubilata MIROSŁAWA LYKO. 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
 
 

1. Wychodząc z kościoła możemy nabyć kolejny nr gazetki Boże Dary, która zawiera m.in. 
intencje mszalne oraz aktualności parafialne. 

2. Serdeczne PODZIĘKOWANIA: 
- za złożone ofiary na cele diecezjalne 
- paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę panie: 
Halinę Kostorz i Monikę Lizurej 
- 3 panom: Ryszardowi, Łukaszowi i Romanowi, którzy wczoraj znaleźli czas do prac 
porządkowych w ogrodzie plebanijnym, za naprawienie drzwi wejściowych do toalet  
w budynku gospodarczym /Ryszard/, za załatwienie i przywiezienie stołu do gry w tenisa 
stołowego dla ministrantów /Łukasz/, za ponitowanie i pomalowanie uszkodzonego śmie-
tnika na cmentarzu /Robert/ 
- za każdy gest ludzkiej solidarności i życzliwości okazywanej sobie nawzajem 
- za intencje mszalne zamówione w kwietniu, w maju jest jeszcze kilka wolnych intencji: 
środa 9.05. g. 6.30, poniedziałek 21.05. g. 18.00, wtorek 22.05. g. 18.00, środa 23.05.  
g. 18.00, czwartek 31.05. /Boże Ciało/ g. 7.00 – Msza św. to najcenniejszy DAR  
dla naszych bliskich żyjących i zmarłych. 

3. Z okazji Tygodnia Biblijnego w zakrystii możemy nabyć małe wydanie Pisma Świętego -   
4 Ewangelie /5 zł/, zachęcam również do osobistej lektury Słowa Bożego.  

4. W Oleśnie dzisiaj rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 500-lecia Sanktuarium św. Anny.  

5. W poniedziałek po Mszy św. wiecz. na plebanii spotkanie Róży Różańcowej p. Marii 
Wieczorek. Zapraszam już na Mszę św. o godz. 18.00. Odbyły się już spotkania 4 róż. 
W środę po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy – zapraszam 
wszystkich Czcicieli Matki Bożej, szczególnie Róże Różańcowe.  Do  przemyślenia  jest 
wprowadzenie w naszej parafii Nabożeństw Fatimskich z procesją ze świecami i figurą  

Matki Bożej w każdy 13 dzień miesiąca od maja do października. Nabożeństwo byłoby 
odprawiane w intencji Parafian, wszystkich Róż Różańcowych. Jeśli 13-tego wypadnie  
w niedzielę, to nabożeństwo zostanie przesunięte na poniedziałek  g. 18.00. 

6. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolno-młodzieżowa. Po Mszy św. na plebanii spotkanie 
kandydatów do bierzmowania z kl. VI i VII szkoły podstawowej oraz kl. II gimnazjum. 
Rodziców proszę o dopilnowanie obecności dzieci i młodzieży! 

7. W sobotę o godz. 9.00 rozpoczniemy zapowiadane już prace remontowe zniszczonego 
dość mocno daszku /balkonu/ nad wejściem do kościoła. Bardzo proszę do pomocy  
kilku mężczyzn z elektrycznymi majzlami, aby sprawniej usunąć zniszczoną powie-
rzchnię; proszę również o podstawienie przyczepy do wywozu gruzu. Już dziś składam 
proboszczowskie podziękowania za poświęcony czas, chęci i zaangażowanie na rzecz 
parafialnej Wspólnoty i kościoła – BÓG ZAPŁAĆ!!! 

8. Za tydzień w niedzielę 22.04. zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich Parafian  
o ofiarowanie kolekty specjalnej-remontowej na wskazany konkretny CEL, czyli na  
I etap prac remontowych daszku nad wejściem do kościoła. Już dzisiaj bardzo dziękuję  
za Waszą ofiarność i hojność, za świadomość wspólnych ważnych potrzeb nie tylko tych 
duchowych, ale także materialnych. RADOSNEGO I HOJNEGO DAWCĘ M IŁUJE BÓG. 


