
SPRAWY GOSPODARCZE 
 

 Obok spraw duszpasterskich ważne są także te gospodarcze czyli materialne. Zostały one 
przedstawione i omówione na ostatnim posiedzeniu Parafialnej Rady Duszpasterskiej 
/PRD/ 27.03. W okresie jesienno-zimowym wykonano następujące prace: 
1. Parafia wydaje 2 tygodnik gazetki „Boże Dary” z intencjami i wiadomościami paraf. 
2. Została utworzona parafialna strona internetowa www.parafiawedzina.pl /450 zł/. 
3. W kościele zostały wymienione na nowe 2 duże halogeny energooszczędne /950 zł/,  
które doświetliły prezbiterium, planowana jest jeszcze wymiana kilku pozostałych.  
4. Na cmentarzu został zdemontowany stary betonowy śmietnik oraz wymieniony dziu-
rawy śmietnik /450 zł/, uszkodzony można jeszcze naprawić-pospawać, śmietnik /1100l/  
został także ustawiony za kościołem na różne odpady jak: popiół, kwiaty, śmieci itp. 
5. Ministranci otrzymali kilkanaście nowych strojów liturgicznych /800 zł/, mamy aktual-
nie 16 ministrantów, którzy bardzo chętnie podejmują codzienną służbę przy ołtarzu. 
6. Zakupiono 5 tomów nowych lekcjonarzy do czytania Słowa Bożego /380 zł/.  
7. Aktualnie śpiewane i powtarzane są pieśni nowe i znane z grą na organach. 
8. Nieustanna troska o zamawianie wolnych intencji – Msza św. za żywych czy zmarłych 
lub w innej ważnej sprawie to najcenniejszy DAR dla naszych kochanych bliskich. 
9. Z okazji świąt do kościoła został wykonany drewniany pulpit pod księgę Ewangeliarza.  
10. Zakupiono nowe świece olejowe na ołtarz /370 zł/. Z Bożą i ludzką  pomocą udało się te 
bieżące sprawy pomyślnie zrealizować, za co jestem ogromnie wdzięczny wszystkim Para-
fianom i każdemu z osobna. Żadna złotówka nie została sprzeniewierzona i zmarnowana! 
  Po przedstawieniu przez ks. proboszcza najbliższych zadań i przedsięwzięć  przy aproba-
cie PRD zostały wyznaczone nowe cele i następujące ważne parafialne inwestycje:  
1. REMONT uszkodzonego daszku /balkonu/ nad wejściem do kościoła, który jest cały czas 
poddawany różnym działaniom atmosferycznym - nastąpi usunięcie warstwy betonowej  
z płytkami, a następnie położenie nowej papy /2 kolekty inwestycyjne-specjalne 22 i 29.04/. 
2. PRACE REMONTOWE mocno zniszczonych schodów przed wejściem do salki – odbywają 
się spotkania m.in. dzieci i rodziców I-komunijnych, młodzieży do bierzmowania, ministran-
tów, róż różańcowych, posiłek odpustowy itp. 
3. W przyszłym roku będziemy obchodzić 25-lecie poświęcenia kaplicy przedpogrzebowej 
na cmentarzu, która była poświęcona 16.10.1994 r. – malowanie przedsionka i wnętrza kapli-
cy oraz renowacja płotu.  Jako proboszcz żywię nadzieję, że z podniesionym czołem możemy 
razem te cele i wiele innych czekających nas zadań podjąć dla dobra wspólnego, któremu na 
imię „Kościół i Parafia Św. Urbana w Wędzinie”. Zawierzmy sprawy duszpasterskie i mate-
rialne Bożej Opatrzności, opiece św. Urbana i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która  
z cudownego obrazu każdego dnia na nas patrzy. Szersze opracowania m.in. kolorowe zdję-
cia naszego kościoła i wykonanych dotąd prac na stronie internetowej parafii. Bardzo na 
was wszystkich liczę, szczególnie na waszą pomoc modlitewną i materialną. Szczęść Boże! 
                      

Z wyrazami wdzięczności i szacunku, z darem modlitwy, ks. proboszcz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Uszkodzony daszek nad wejściem do kościoła 
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15 ROCZ. KONSEKRACJI KOŚCIOŁA i co dalej? 
 

Iść razem w jednym kierunku 
W niedzielę 17 września 2017 r. obchodziliśmy wymowną uroczystość 15 Ro-

cznicy Konsekracji naszego parafialnego kościoła pod wezwaniem Świętego Urbana 

w Wędzinie. Kiedy ten budynek został oddany Panu Bogu przez posługę Ks. Biskupa 

Jana Kopca dnia 14 września 2002 r., stało się to ze względu na nas, nie tylko tych, 
którzy byli wtedy tak licznie obecni, ale i tych wszystkich, którzy poprzez wieki będą 

w tym miejscu służyć Panu. Trzeba więc, by w nas dokonało się to, co się dokonało 

w murach tej świątyni. A było to obmycie, zapis, namaszczenie, oświecenie, pobło-

gosławienie. Dokonał tego Biskup we wnętrzu tej świątyni. Sprawia to codziennie 

Chrystus w Waszych duszach /św. Bernard/. Uczestniczyliśmy wtedy i dzisiaj w Naj-

doskonalszej modlitwie i ofierze Arcykapłana, Jezusa Chrystusa. Prośmy Go, abyśmy 

podążali wspólnie z podniesionym czołem w jednym kierunku /ks. B. Węgrzyn – 

rekolekcjonista/ – to nasze zadanie, abyśmy byli naprawdę jako Parafia Świątynią 
Boga i Ducha Świętego. Jednocześnie dziękujemy Panu Bogu za ten Dom Boży, ale  

i za wspólnotę serc, wspólnotę jednej wiary, nadziei i miłości. Polecamy Bogu  

za wstawiennictwem św. Urbana – naszego parafialnego Patrona i Matki Bożej Nieu-
stającej Pomocy wszystkich duszpasterzy, którzy pracowali w tej parafii, w starym  

i nowym kościele. Miłosiernemu Bogu powierzamy wszystkich zmarłych kapłanów, 

którzy wśród nas posługiwali, szczególnie ks. A. Muszalika i wszystkich, którzy  
w jakikolwiek sposób przez swoje modlitwy, prace i ofiary przyczynili się do 

powstania tej okazałej i pięknej świątyni. Wpisani od wielu lat w historię Kościoła  

w diecezji opolskiej składamy również w ofierze Chrystusa naszą wspólną troskę  
o budowanie dobrego, twórczego i spokojnego życia parafialnego, a przede wszys-

tkim o budowanie żywej i prawdziwej WSPÓLNOTY przy Świętym Urbanie i Matce 

Najświętszej. 
  

Z kapłańskim pozdrowieniem, KS. ADAM JANKOWSKI, proboszcz 



SPRAWY DUSZPASTERSKIE 

 

W Wielki Czwartek 29 marca br. – wyjazd lektorów z ks. proboszczem na Mszę św. 

Krzyżma w kościele seminaryjno-akademickim pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Opolu. Lektor  

M. Kubosz, nasz parafianin otrzymał od ks. Biskupa A. Czai „Dyplom Uznania”  

za wieloletnią służbę w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Gratulujemy tego wyróżnienia! 

W czasie Triduum Paschalnego 2018 r. Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii bardzo 

dobrze pełniła rozmaite funkcje liturgiczne przy ołtarzu. W Oktawie Wielkanocy 

nastąpiło przeorganizowanie i utworzenie 3 grup oraz wyznaczenie służby w ciągu całego 

tygodnia. W każdej grupie jest lektor czytający Słowo Boże. Rodziców proszę o wsparcie! 

Aktualnie w naszej parafii odbywają się spotkania formacyjne dla wszystkich Róż Różań-
cowych: 6 żeńskich i 2 męskich. Jest aktualizacja i nabór członków, szczególnie do II róży 
męskiej, gdzie dołączyło 4 nowych mężczyzn. Bóg Zapłać za odważną decyzję! W naszej 
wspólnocie istnieje dobry i pobożny zwyczaj zamawiania intencji mszalnych w I piątki  
m-ca za żyjących i ++ członków  róży oraz w I sobotę o powołania i za ++ duszpasterzy. 

 

W ciągu roku szkolnego i katechetycznego na plebanii odbywają się spotkania dla dzieci  
I-komunijnych /10 dzieci/ i ich rodziców. Na spotkaniach są omawiane m.in. sprawy 
organizacji uroczystości I Komunii Św. /20 maja/. Od strony wiedzy dzieci przygotowują 
się na lekcjach szkolnej katechezy, zaś na plebanii są omawianie kwestie liturgiczne.  
Rodziców bardzo proszę o wspieranie swoich dzieci w tym ważnym dla nich czasie! 


