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GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 

NR 19/308                       V NIEDZIELA WIELKANOCNA                29.04.2018 
 

 

Czy kocham Kościół i swoją Parafię? 
 
 

 

W 2017 r. obchodziliśmy jako parafialna Wspólnota idąca razem w jednym kierunku, skromny 
Jubileusz 15 rocznicy poświęcenia nowego kościoła pw. św. Urbana w Wędzinie. Dla wielu  
z Was to ziemia rodzinna, tzw. Ojcowizna, której nigdy nie opuścicie; ale inaczej na ten temat 
myśli już młode pokolenie, szczególnie nasza młodzież. Przez 15 lat oddajemy należną chwałę 
Bogu w tej przepięknej świątyni, która powinna być wizytówką naszej parafialnej Wspólnoty. 
Razem przeżywamy chwile radosne i smutne, oby tych pierwszych było jak najwięcej; a to co było 
słabe, nie do końca przemyślane, mądre i roztropne pozostawiamy za nami jako doświadczenie, 
które powinno nas zmobilizować do większego dobra, do bycia wciąż czujnymi, aby zły duch nie 
siał w naszych duszach zamętu. Pozwólcie, że podzielę się myślami, które kryją się w moim sercu, 
a dotyczą Kościoła i Parafii, które powinny być naszym DOMEM, gdzie chcemy czuć się gospo-
darzami i domownikami. Pan Jezus powiedział, że na skale, którą jest osoba Piotra Apostoła, 
zbuduje swój Kościół. Warto to podkreślić, że nie będzie to Kościół Piotra, Jana XXIII, Jana Pawła 
II, Benedykta XVI czy Franciszka, ale będzie to Kościół Jego, tj. Chrystusa. W historii mamy już 
266 papieża, co wcale nie znaczy, że było tyle samo Kościołów, co papieży ich reprezentujących. 
Każdy z nich reprezentował ten sam Kościół – Kościół Chrystusowy. Poprzez każdego z nich,  
w każdym momencie historii Pan Jezus budował ten swój Kościół. Dzisiaj, po tak wielu wiekach 
istnienia Kościoła wiemy, że choć papieże reprezentowali różny poziom religijny i moralny,  
to Kościół nie zatracił swej istotnej tożsamości. Po prostu dlatego, bo zawsze był Kościołem 
Chrystusowym, nie Kościołem poszczególnych papieży. To na sile, ale i na słabości swoich  
namiestników Pan Jezus nieustannie buduje swój Kościół. Tak jak wtedy, gdy zdecydował  
go budować na słabości Piotra. Ale tu nie chodzi tylko o kolejnych papieży, tu także idzie o każ-
dego z nas. My też chcielibyśmy budować często swój Kościół, swoją wymarzoną Parafię, na swo-
ją modłę, może nawet bez kapłana-pasterza, bez ludzi Kościoła, nie po myśli Pana Jezusa. Chry-
stus bardzo pragnie budować swój Kościół na nas, zarówno na naszej słabości i sile. Zwłaszcza na 
sile naszej żywej wiary i miłości do Boga i bliźnich. Całe nasze życie związane jest z Kościołem, 
który jest naszą najlepszą Matką. To w Kościele  narodziliśmy się dla Boga i to w Kościele nie-
ustannie w Bogu odradzamy się do nowego i lepszego życia. Nasze myśli i decyzje życiowe naj-
częściej zapadają w Kościele. Dlatego bądźmy wierni temu nieocenionemu skarbowi jakim jest 
Kościół i nasza Parafia, strzeżmy ich z całej mocy ofiarując swoje siły, zdolności i talenty, bo waż-
ny jest dzisiejszy dzień, tu i teraz – wczorajszy dzień minął i już nie powróci – łaska naszego Pana 
Jezusa Chrystusa niech będzie z Nami. Kościołowi zawdzięczamy wszystko co najważniejsze  
w życiu: łaskę wiary, doświadczenie Boga, mądrość Słowa Bożego. Kościół uczy nas jak żyć.  
Kościół pokazuje nam drogę do nieba i otwiera przed nami dostęp do świętości samego Boga.       

 

Z kapłańskim błogosławieństwem oraz darem modlitwy ks. Proboszcz 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  29 kwietnia – 6 maja 2018 r. 
 

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04. /kolekta inwestycyjna-remontowa/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie dla małżonków 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 małżonków SYLWII I PIOTRA KULIBERDA z ok. 1 rocz. ślubu. 
14.30 – Nieszpory niedz. w intencji ofiarodawców i prac inwestycyjnych. 
 

PONIEDZIAŁEK – 30.04.  
18.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinie GBUR.  
WTOREK – 1.05. – Św. Józefa, robotnika, rozpoczęcie nabożeństw majowych 
  7.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP o błog. Boże, szczególnie opiekę i zdrowie dla syna, 

synowej i wnuków /J. i E. Lesik/. Nab. majowe i ku czci św. Józefa. 
14.30 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą  

o dalsze błog. Boże, opiekę i zdrowie z ok. 60 rocz. urodzin i imienin Jubilata 
ZYGMUNTA ŻYDZIAK oraz o błog. Boże dla całej RODZINY. Nab. majowe. 

ŚRODA – 2.05. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za + Pawła Huć w 2 rocz. śm., + Ritę Huć oraz ++ z rodziny  

i pokr. Nab. majowe i do MB Nieustającej Pomocy. 
CZWARTEK – 3.05. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Antoniego Woś, + matkę Klarę Woś  

w rocz. śm., + ojca Antoniego i ++ dziadków z obu stron. 
10.00 – Do B. Op. i ku czci św. Floriana za żyjących i ++ STRAŻAKÓW z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Wędzinie i ich RODZIN. Nab. majowe i ku czci św. Floriana  
w intencji nowych powołań. 

I PIĄTEK – 4.05. – Św. Floriana, patrona Strażaków, czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ członków Róży Różańcowej + Marii Szulc.  

Nab. do NSPJ. 
18.00 – /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Antoniego i Józefę Parkitny,  

++ Jana i Marię Kompała, + męża Jerzego Kompała, + brata Stanisława z żoną, 
+ siostrę z mężem, + zięcia Andrzeja Krawczyk oraz + bratową Mariannę 
Parkitny. Nab. majowe. 

I SOBOTA – 5.05. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  6.30 – Różaniec wynagradzający prowadzony przez Czcicieli MB. 
  7.00 – Ku czci Niep. Serca NMP w int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych 

oraz za + ks. Proboszcza A. Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Róż.  
+ Marii Szulc. Nab. majowe i do Niep. Serca Maryi. 

  9.00 – Odwiedziny Chorych.        14.30 – Nauka przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych. 
15.00 – Sakrament Chrztu Świętego: Milena Karolina Huć. 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6.05. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Józefa Wolny oraz ++ z rodzin Wolny  

i Huć. 
10.00 – Do B. Op. i MB Królowej Majowej z podz. za otrz. łaski, prosząc o dalsze Boże 

błog., opiekę i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO KUBOSZ. 
14.30 – Nab. majowe. 

A K T U A L N O Ś C I    P A R A F I A L N E 
 

1. Serdeczne podziękowania i słowa uznania: 

 

- za ubiegłotygodniową i dzisiejszą kolektę tzw. inwestycyjną-remontową przeznaczoną  
na renowację zadaszenia nad wejściem do kościoła; bardzo dziękuję za Waszą hojność  
i ofiarność oraz za większą świadomość także materialnych potrzeb naszego kościoła,  
za tydzień kolekta na bieżące płatności parafii /seminarium, nowa koronka maryjna  
na ołtarz, olej do świec, komunikanty, materiały duszpasterskie itp./ 
- paniom, które zadbały o czystość kościoła i obejścia, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Elżbietę Kulik i Renatę Krawczyk 

- mieszkańcom Październi za skoszenie trawy na parafialnym cmentarzu i porządek 
- Radzie Duszpasterskiej za współpracę i cenne porady, a Radzie Sołeckiej za aktywność 
- stolarzowi Joachimowi za usunięcie usterki w drzwiach zakrystii  
- rodzinie Chmiel za rozbiórkę Bożego grobu i dekoracji wielkanocnej 
- Ryszardowi, Jackowi i Łukaszowi za zdemontowanie starej gabloty i montaż nowej 

2.  We wtorek wspominamy św. Józefa. Ks. Biskup Andrzej Czaja zaprasza diecezjan do Jemiel-
nicy na coroczne Święto Rodziny połączone z Jarmarkiem Cysterskim. Msza św. o godz. 
11.00 w kościele parafialnym. Program na stronie internetowej parafii. 

3.  W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc maj poświęcony Matce Najśw. – serdecznie 
zapraszam Parafian, szczególnie Czcicieli MB do licznego udziału w nabożeństwach 
majowych: w tygodniu po Mszach św., a w niedziele o godz. 14.30, niektóre majowe będą 
także odprawiane przy Krzyżach przydrożnych na terenie naszej parafii. 

4.  W czwartek uroczystość NMP Królowej Polski. Porządek Mszy św. jest niedzielny: o godz. 
8.00 i 10.00 szczególnie w int. Strażaków OSP Wędzina – proszę o poczet sztandarowy. Jeśli 
uznamy za stosowne, to możemy złożyć ofiarę kolektową na pokrycie kosztów nowej ze-
wnętrznej gabloty magnetycznej na informacje parafialne i inne ogłoszenia /ok. 700 zł/. 

5.  W piątek wspomnienie św. Floriana, który patronuje Strażakom. Wszystkim Strażakom 
naszej parafii dziękuję za każdą pomoc, za posługę przy sztandarze i baldachimie, życząc 
błogosławieństwa Bożego i opieki św. Floriana. Strażak zawsze śpieszy z chętną pomocą 
ratując życie i ludzki dobytek – nie robi tego dla swojej próżnej chwały i poklasku. 

6.  W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca, zapraszam na Msze św.  
i nabożeństwa o stałych porach. Korzystajmy również z sakramentu pokuty i pojednania. 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży. Po Mszy św. ostatnie spotkanie 
formacyjne dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z kl. III gimnazjum. 

8. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny chorych i opiekujących się nimi. W kościele semi-
naryjno-akademickim w Opolu święcenia diakonatu – pamiętajmy w modlitwach. 

9. Już dzisiaj informuję i zapraszam Parafian, a szczególnie wszystkie Róże Różańcowe 
żeńskie i męskie na Mszę św. fatimską, procesję z figurą Matki Bożej i modlitwą 
różańcową w poniedziałek 14 maja o godz. 18.00 z ok. 160-lecia objawień w Lourdes. 

10. W zakrystii możemy nabyć ciekawą książkę – wydanie specjalne z ok. 160 rocznicy objawień 
maryjnych we francuskim Lourdes /5 zł/. W naszej parafii mamy też okazałą figurę  
MB lurdzkiej, która w maju zostanie ustawiona obok ołtarza w prezbiterium kościoła. 

11. Stolica Apostolska ogłosiła Rok Jubileuszowy w sanktuarium Św. Anny w Oleśnie i nadała 
przywilej odpustu zupełnego pod zwyczajnymi warunkami /spowiedź, Komunia św., mo-
dlitwa w intencji Ojca św./ dla tych, którzy uczestniczą w tym kościele w nabożeństwie lub 
oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym modlitwą i wezwaniem Najświętszej 
Maryi, św. Anny i św. Joachima. Olescy duszpasterze zapraszają do nawiedzania. 

12. Zapowiedź przedmałżeńska II: Monika Tyrała – Piotr Marczak. 


