
RÓŻE RÓŻAŃCOWE  
W PARAII ŚW. URBANA W WĘDZINIE 

 

Od kilku tygodni odbywają się spotkania formacyjne  wszystkich RÓŻ RÓŻAŃCOWYCH. 

Aktualizowana jest m.in. lista osób całej róży, jest wymiana doświadczeń minionego czasu 

oraz ustalenie dalszego duszpasterskiego funkcjonowania. W naszej parafialnej Wspólnocie 

jest 8 Róż Różańcowych: 6 żeńskich i 2 męskie, które oprócz codziennej modlitwy zamawiają 

według kolejności Msze św. w każdy I piątek i sobotę miesiąca w intencji żyjących i zmarłych 

członków róży, o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za ++ kapłanów. 
 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE ŻEŃSKIE:  
 

1. Róża Różańcowa Marii Leschik 

2. Róża Różańcowa Agnieszki Kaczmarzyk 

3. Róża Różańcowa Haliny Wicher 

4. Róża Różańcowa Magdaleny Jonek 

5. Róża Różańcowa Marii Wieczorek 

6. Róża Różańcowa + śp. Marii Szulc 
 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE MĘSKIE: 
 

1. Róża Różańcowa Ryszarda Chmiel 

2. Róża Różańcowa + śp. Teodora Lelonek 
 

REGULAMIN ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
1. Obowiązkiem każdego członka Żywego Różańca jest codzienne odmawianie jednej Tajem-

nicy Różańca, poprzedzone jej rozważaniem. 

2. Członkowie Żywego Różańca mają obowiązek wielbić Maryję i rozszerzać jej cześć przez 

naśladowanie jej cnót, przykładem życia i działalnością apostolską /pomoc w parafii,  

ofiarowanie cierpienia, zachęcanie innych osób, aby przystąpiły do wspólnoty/. 

3. Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Troska o jej pełny skład, utrzymanie łączności  

między różą, a kapłanem-opiekunem, dostarczanie tajemnic nieobecnym na wymianie 

oraz otaczanie miłością chorych członków – to główne zadania przewodniczącego Róży 

czyli zelatorki lub zelatora. 

4. Wymiana lub zmiana tajemnic odbywa się w różny sposób: jeden raz w miesiącu, albo 

przez losowanie albo w porządku kolejnym. Nierzadko też, zgodnie z lokalnym zwyczajem 

parafii, wymiana dokonuje się rzadziej i w innej formie. 

5. Godnym szacunku zwyczajem jest ofiarowanie Mszy św. w intencji członków Róży oraz 

udział członków Żywego Różańca w pogrzebie zmarłego członka róży, w modlitwie  

różańcowej o spokój jego duszy oraz zamówienie Mszy św. w jego intencji. 
 

KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO – MÓDL SIĘ ZA NAMI!!! 
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NIECH PAN BÓG BŁOGOSŁAWI 
TROSZCZĄCYM SIĘ O JEGO DOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/więcej zdjęć z budowy kościoła w galerii na stronie parafialnej/ 
 

RADOSNEGO DAWCĘ MIŁUJE  
PAN BÓG 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  22 – 29 kwietnia 2018 r. 
 

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04. – DOBREGO PASTERZA  /kolekta remontowa/ 

 8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie 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 w intencji powołań i prac remontowych przy naszym kościele. 

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. 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK – 23.04. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, głów. patrona Polski 

18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Annę i Piotra Lesik, siostrę Gertrudę,  
Józefa Wolny oraz ++ z całego pokr. Wolny, Lesik i Mann. 

 Spotkanie dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców /odbiór alb/. 
 

WTOREK – 24.04.  
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
 Posiedzenie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 
 

ŚRODA – 25.04. – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELISTY, dzień modlitw o dobre urodzaje 
18.00 – Ku czci św. Marka i wstaw. MBNP o błog. Boże dla PARAFIAN, szczególnie 

ROLNIKÓW i ich RODZIN w pracy na roli, o właściwą pogodę i dobre urodzaje 
ziemi – nabożeństwo do MB Nieust. Pomocy i procesja o dobre urodzaje do krzyża 

koło starego kościoła /proszę rodzinę I. i P. Loose o przygotowanie krzyża/. 
 

CZWARTEK – 26.04. 
18.00 – Do B. Op. i wstaw, Anioła Stróża z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże, opiekę, zdrowie i dobre wyniki w nauce dla JULKI ROJ z ok. kol. 
rocz. urodzin, o potrz. łaski dla RODZEŃSTWA oraz rodzin ROJ i PIECHOTA. 

  Spotkanie formacyjne dla Róży Różańcowej p. HALINY WICHER. 
 

 

PIĄTEK – 27.04.  
18.00 – /Szk-młodz/ Do Zmartwychwstałego Pana i wstaw. MBNP z podz. za otrz. 

łaski, z prośbą o błog. Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie BATOR.  
19.30 – Czuwanie młodzieżowe dekanatu Olesno w kościele MB w Łowoszowie. 
 

SOBOTA – 28.04.  
  7.00 – Do Miłos. Bożego za ++ Helenę i Edmunda Loose oraz + ojca Józefa Wolny. 
 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04. /kolekta inwestycyjna-specjalna/ 

  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie dla JADWIGI i ERNESTA LESIK z ok. 35 rocz. ślubu. 

10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 
opiekę i zdrowie dla SYLWII I PIOTRA KULIBERDA z ok. 1 rocz. ślubu. 

14.30 – Nieszpory niedzielne w intencji prac remontowych przy naszym kościele. 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
 

1. Bóg zapłać KS. BOGDANOWI WĘGRZYNOWI za dzisiejsze Słowo Boże i posługę kapłańską. 
Życzymy Bożego błogosławieństwa w dalszej pracy duszpasterskiej i zapewniamy o modli-
twie. Dziękujemy raz jeszcze za prowadzenie rekolekcji wielkopostnych i trafne nauki.  

2. Wyrażam słowa serdecznej wdzięczności i Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę inwestycyjną-
remontową na pokrycie kosztów renowacji zadaszenia nad wejściem do kościoła. Musi-
my go dobrze zabezpieczyć przed dalszymi uszkodzeniami i zawilgoceniem. II etap prac 
będzie polegał na pokryciu całego zadaszenia odpowiednią warstwą papy z opierzeniem.  

3. Bardzo dziękuję panom: Ryszardowi, Romanowi, Rafałowi, Piotrowi i Łukaszowi  
za sobotnie przedpołudniowe prace związane z przygotowaniem zadaszenia do II etapu 
prac remontowych oraz Eugeniuszowi za ciężki sprzęt i wywiezienie gruzu.  

 

4. Dziękuję paniom, które zadbały o czystość kościoła i toalet, w tym tygodniu do sprzątania 
proszę: Marię i Krystynę Gryga. Nasz kościół jest sprzątany 2 razy w tygodniu!  

5. Dziękuję również za dary przekazane na stół plebanijny oraz za każdą pomoc i życzliwość.  

 

6. W poniedziałek uroczystość św. Wojciecha. Po Mszy św. wieczornej o godz. 18.45  
spotkanie dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców /odbiór uszytych alb dla dzieci/.  

 

7. Również w poniedziałek bardzo proszę o skoszenie trawy na cmentarzu – w tym roku  
za porządek są odpowiedzialni mieszkańcy PAŹDZIERNI, zaś dożynki przygotowują miesz-
kańcy KIEROCIA i CENTRUM CZ. II. Już dziś dziękuję za dostrzeganie dobra wspólnego. 
 

8. We wtorek o godz. 18.45 na plebanii odbędzie się spotkanie wszystkich członków Parafial-
nej Rady Duszpasterskiej /dotyczy m.in. organizacji odpustu ku czci św. Urbana/.  

 

9. W środę święto św. Marka – modlimy się o dobre urodzaje. O godz. 18.00 bardzo  
serdecznie zapraszam parafian na Mszę św. ku czci św. Marka i wstaw. MB Nieustającej 
Pomocy w intencji parafian, szczególnie wszystkich rolników i ich rodzin, po Mszy św.  
nabożeństwo do MBNP i procesja o dobre urodzaje do krzyża przy starym kościele.  
Dziękuję rodzinie Loose za całoroczną opiekę i troskę o to szczególne miejsce.  

10. W czwartek po Mszy św. wieczornej na plebanii spotkanie formacyjne dla kobiet należą-
cych do Róży Różańcowej Haliny Wicher – zapraszam już na Mszę św. o godz. 18.00.  

11. W piątek o godz. 18.00 Msza św. dla dzieci szkolnych i uczniów gimnazjum. O godz. 19.30 
w Łowoszowie kolejne czuwanie młodzieżowe pod hasłem: Małżeństwo drogą do świętości. 
Zapraszam młodzież z kl. II i III gimnazjum w ramach przygotowań do bierzmowania.  

 

12. W soboty czasu letniego Msze św. będą odprawiane o godz. 7.00. 

13. W najbliższą sobotę organizujemy parafialny wyjazd do kina Karolinka w Lublińcu  
na film pt. Fatima. Ostatnia Tajemnica. Bilet normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, wyjazd sprzed 
kościoła o godz. 16.00. Zapisy chętnych w zakrystii. Projekcja filmu o godz. 17.00.  

14. Za tydzień V Niedziela Wielkanocna, kolekta inwestycyjna tzw. specjalna przeznaczona  
na remont zadaszenia nad wejściem do kościoła. Bardzo dziękuję za rozumienie parafial-
nych potrzeb zarówno materialnych i duchowych. O godz. 14.30 nieszpory niedzielne.  

15. Wolne intencje Mszy św.: czwartek 31.05. godz. 7.00, czwartek 7.06. godz. 18.00, ponie-
działek 11.06. godz. 18.00, wtorek 12.06. godz. 18.00, środa 13.06. godz. 18.00, czwartek 
14.06. godz. 7.00, sobota 16.06. godz. 7.00, wtorek 19.06. godz. 18.00, środa 27.06. godz. 
18.00, czwartek 28.06. godz. 18.00, piątek 29.06. godz. 18.00, sobota 30.06. godz. 7.00.  
Możemy je zamówić w zakrystii lub telefonicznie. Bóg zapłać za intencje ofiarowane  
w maju. Miłosierny Ojcze, przyjmij intencje Twoich Wiernych i spraw przez działanie 
Eucharystii, aby w naszych Rodzinach wzrastała silna wiara, nadzieja, braterska miłość  
i duch modlitwy, a naszym kochanym Zmarłych daj wieczny odpoczynek. Amen.  


