
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wierni oraz ks. Alfred Świerk, wikary w Sierakowie Śląskim 1958-1959 r. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PO CO NAM DNI KRZYŻOWE?  
 

Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w ponie-
działek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj  
i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii 
ok. roku 470 biskup diecezji Vienne – Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, 
trzęsienia ziemi i wojny. Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się wó-
wczas, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży 
przydrożnych. Od IX w. śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych.  
W średniowieczu w takich procesjach brali udział także królowie, magnaci, władze 
danego miasta, lud – wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miej-
scowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji. Obecnie 
Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. 
Poleca się też organizować procesje błagalne. W poniedziałek poleca się odprawić Mszę 
św. „w okresie zasiewów”, we wtorek „o uświęcenie pracy ludzkiej” i w środę „za gło-

dujących”. W naszej parafii Dni Krzyżowe są obchodzone uroczyście, Msze św. poprze-

dza procesja o dobre urodzaje ziemi z modlitwami przy krzyżach przydrożnych. 
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Czy kocham Kościół i Parafię? /część 2/ 
 

Kościół jest  kościołem grzeszników. To jest racja jego istnienia. W Kościele świętym wszyscy 
mamy jednakowy dostęp do Boga i Jego obfitych darów. Kościół jest powodem naszej dumy  
i naszego szczęścia. Mówimy: moja żona, moje dziecko, mój mąż, mój dom. Mówimy też: mój 
dług, mój zysk, mój honor, moja strata, mój wstyd, moja nadzieja. Czy w podobnym, bardzo 
osobistym znaczeniu mówimy: mój Kościół, jako wielka wspólnota wierzących na całym świecie, 
ale i jako ta mała cząstka Kościoła powszechnego, którym jest nasza Wspólnota parafialna gro-
madząca się tu, w kościele pw. Św. Urbana w Wędzinie? Czy myśląc o tym kościele, kojarzę go 
z moim domem, moją nadzieją? Jednym słowem, czy myślę o moim kościele jako o kimś naj-
bliższym i najważniejszym? Nie mówmy „o czymś”, ale o „kimś”, bo przecież Kościół nie jest 
bezduszną instytucją, ale Osobą. Chrystus Pan jest Głową Kościoła świętego, a my jesteśmy 
Jego członkami. Kim albo, czym jest dla ciebie Kościół? Czy potrafisz o nim powiedzieć: mój 
Kościół? – tak jak mówisz: mój dom, moja nadzieja, moja matka, moje dziecko. Kościół jest  
naszą Matką, od której otrzymujemy to, co najlepsze: Słowo Dobrej Nowiny o miłości Boga 
względem nas, a także pożywny pokarm Ciała i Krwi Pańskiej. Dzisiaj wielu ludzi, może jeszcze 
ciągle większość, deklaruje się, jako wierzący. Jak bycie wierzącym ma się do trwania w Chrystu-
sie i Kościele? Znakiem tego trwania w Chrystusie jest przynoszenie owocu. Jesteśmy bardzo 
zabiegani, zatroskani o wszystko, przeświadczeni, że czego my nie zrobimy, tego nikt za nas nie 
wykona. A Pan Jezus mówi: Beze Mnie nic nie możecie uczynić. Marne te owoce naszego życia, 
jeśli usiłowaliśmy je osiągać bez Niego. Wielu już wylało wszystkie swoje łzy nad tymi osiągnię-

ciami własnego życia, gdy wszystko poszło „na marne” w jednej chwili.  Pan Jezus bardzo się 
cieszy z naszej wiary, ale jeszcze bardziej pragnie, abyśmy w Nim trwali, codziennie, w każdej 
sytuacji, świadomi, że bez Niego nic nie możemy uczynić sensownego, wartościowego. Dzisiaj 
potrzeba nam tego najbardziej: nie tyle zdeklarowanej wiary, ile trwania w Chrystusie i w Jego 
świętym Kościele.  Dzisiaj każdy coś mówi o Jezusie. Jeden, że „nie”, inny, że „tak”. Jeszcze inny, 
że „tak”, ale „nie’. Albo, że w sumie „nie”, ale tak, bo matka, ojciec, też wierzyli. Wielu mówi 
„tak” dla Jezusa, ale „nie” dla Kościoła. I bądź tu mądry. O co im chodzi? Pan Jezus to przecież 
nie Harry Potter! Jednemu się podoba, innemu nie. Paplanina o Jezusie trwa na dobre, ale tylko 
niektórzy w tym wszystkim mówią: Panem jest Jezus. A są to na pewno ci, których uzdolnił do 
tego Duch Św. Bo nikt bez pomocy Ducha Św. nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Żyjesz  
w Kościele i  kochasz Kościół Jezusa, to wiesz dobrze o co chodzi… 

Parafianom silnej i prawdziwej wiary błogosławi ks. proboszcz 



PORZĄDEK NABOŻEŃSTW  6 – 13 maja 2018 r. 
 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6.05. /kolekta na bieżące funkcjonowanie parafii/ 
  8.00 – Do Miłos. Bożego za + męża i ojca Józefa Wolny oraz ++ z rodzin Wolny i Huć. 
10.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, prosząc o dalsze Boże błog., 

opiekę i zdrowie w rodzinie ALOJZEGO KUBOSZ. 
14.30 – Nabożeństwo majowe w int. Parafian i Dobrodziejów kościoła. 
 

PONIEDZIAŁEK – 7.05. – Dni Krzyżowe 
 !6.30 – Procesja błagalna, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy i dobre 

urodzaje ziemi w intencji wszystkich PARAFIAN/ROLNIKÓW, szczególnie miesz-
kańców CENTRUM i PAŹDZIERNI – krzyż przy posesji Rodziny SZULC.  

 

 

WTOREK – 8.05. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, gł. patrona Polski, Dni Krzyżowe 

 !6.30 – Procesja błagalna, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy i dobre 
urodzaje ziemi w intencji wszystkich PARAFIAN/ROLNIKÓW, szczególnie miesz-
kańców KOWIA – krzyż przy posesji Rodziny ROJ. 

18.00 – Nabożeństwo majowe przy kapliczce na Marcach /Kuzaj/. 
 

ŚRODA – 9.05. – Dni Krzyżowe 
 !6.30 – Procesja błagalna, Msza św. o błog. Boże, uświęcenie ludzkiej pracy i dobre 

urodzaje ziemi w intencji wszystkich PARAFIAN/ROLNIKÓW, szczególnie miesz-
kańców MARCÓW, GRUCEK i KIEROCIA – krzyż przy posesji Rodziny KULIBERDA. 

 

CZWARTEK – 10.05. 
18.00 – Do Miłos. Bożego za ++ rodziców Stanisława i Antoninę Bator oraz wszystkich  

++ z rodziny. Nabożeństwo majowe.  
  Spotkanie Róży Różańcowej + Marii Szulc. 
 

PIĄTEK – 11.05.    
18.00 – /Szk-młodz/ Do Miłos. Bożego za + ojca Leona Urbańczyk w 10 rocz. śm.,  

+ matkę Waleskę, ++ pokr. Urbańczyk, Bienek i Małyska. Nabożeństwo majowe  
i Nowenna do Ducha Św. Spotkanie dzieci I rocznicy Komunii Św. i ich rodziców. 

 

SOBOTA – 12.05. – Udzielanie Sakramentu Bierzmowania w Dekanacie Olesno 
  7.00 – Do MBNP z prośbą o opiekę, zdrowie i wstawiennictwo dla całej rodziny 

JÓZEFA HADZIK. 
11.00 – Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie – Sakrament Bierzmowania kl. III gimnazjum. 
 

18.00 – Nabożeństwo majowe przy krzyżu na Kowiu /Lelonek/, Nowenna do Ducha Św. 
 

NIEDZIELA – 13.05. – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE /kolekta na energię elektryczną/ 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog.  

Boże, opiekę i zdrowie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK.  
10.00 – Ku czci Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, wstaw. św. Urbana i MBNP  

w intencji DZIECI I Rocznicy Komunii Świętej i ich RODZIN.  
14.30 – Naboż. majowe i Nowenna do Ducha Św. w int. Parafian i Dobrodziejów kościoła. 

AKTUALNOŚCI PARAFIALNE 
 

 

1. Kolekta dzisiejsza na bieżące płatności parafii /zakup nowej koronki maryjnej na ołtarz  
i zielonej na okres zwykły, oleju do świec, papieru itp./. Bóg zapłać za wszystkie ofiary.  

2. Dziękuję paniom, które zadbały o czystość kościoła i obejścia, w tym tygodniu do sprzątania 
proszę: Barbarę Urbańczyk i Magdalenę Drzyzga. Dziękuję również rodzicom dzieci  
I-komunijnych za dokładne umycie wszystkich lamp w kościele i inne prace.  

3. W najbliższych dniach przy odpowiedniej pogodzie będą też kontynuowane dalsze prace 
renowacyjne zadaszenia przed wejściem do kościoła.  

 

4. Zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach majowych, w tygodniu po Mszach św. 
a w niedziele o g. 14.30. W tym tygodniu majowe również przy naszych krzyżach:  
we wtorek g. 18.00 na Marcach /Kuzaj/ i w sobotę g. 18.00 na Kowiu /Lelonek-Kubik/. 
Zapraszam całe rodziny do wspólnej modlitwy ku czci Matki Najświętszej.  

5. W tym tygodniu przypadają tzw. DNI KRZYŻOWE – w te dni okolicznościowe procesje  
błagalne i Msze św. o dobre urodzaje: w poniedziałek g. 6.30 w int. mieszkańców Centrum  
i Październi – przy krzyżu obok Rodz. Szulc, we wtorek g. 6.30 w int. mieszkańców Kowia – 
przy krzyżu obok. Rodz. Roj, w środę g. 6.30 w int. mieszkańców Marców, Grucek  
i Kierocia – przy krzyżu obok Rodz. Kuliberda. Zapraszam do wspólnej modlitwy wszyst-
kich Parafian, a szczególnie parafialnych Rolników. Proszę o poczty sztandarowe,  
panów z Rady Duszpasterskiej do niesienia krzyża i figury zmartwychwstałego  
oraz stosowny wystrój miejsc przy krzyżach – znaku naszej chrześcijańskiej wiary.  

6. W czwartek po nabożeństwie majowym spotkanie dla kobiet należących do Róży Różańco-
wej + Marii Szulc – zapraszam już na Mszę św. o g. 18.00.  

7. Od piątku nabożeństwa majowe będą połączone z Nowenną przed uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego. Po Mszy św. szkolnej i nabożeństwie spotkanie dla dzieci I rocznicy  
Komunii Św. i ich rodziców. Msza św. w intencji dzieci I rocznicy Komunii św. i ich rodzin 
w niedzielę o g. 10.00.  

8. W sobotę o godz. 11.00 w Sanktuarium św. Anny w Oleśnie pięcioro młodzieży naszej 
parafii przyjmie z rąk ks. Biskupa Pawła Stobrawy Sakrament Bierzmowania. Próba  
liturgiczna dla kandydatów w czwartek o godz. 19.00 w Sanktuarium św. Anny w Oleśnie. 
Rodziców proszę o dowóz młodzieży na próbę.  

9. Za tydzień Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego, kolekta na konkretne potrzeby naszego 
kościoła – na chociażby częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej, które w lutym  
i marcu były nieco wyższe niż w miesiącach wcześniejszych /dot. ogrzewania zakrystii,  
dziękuję za zrozumienie/. Bóg Zapłać za każdą Waszą ofiarę! Natomiast w przedsionku  

do skarbonki z napisem na potrzeby kościoła możemy złożyć ofiarę na remont katedry opol-
skiej. W Kolonii Łomnickiej o g. 11.00 suma odpustowa. Program jest wywieszony  
w gablotce i na stronie internetowej parafii www.parafiawedzina.pl  

10. Drodzy Parafianie. Jeśli ktoś z Was uznałby za stosowne i chciałby ofiarować „COŚ 
WIĘCEJ” dla naszego kościoła, to w niedziele 13 i 27 maja br. może złożyć do koszyczka  
w  kopercie „DAR SERCA” z podaniem ofiarodawcy, który zostanie wpisany do specjalnej 
księgi ofiarodawców. Ewentualne ofiary pozwolą nam kontynuować inwestycje parafialne 
m.in. zakup opału, remont pierwszych schodów wejściowych na plebanię – do salki spotkań 
grup parafialnych: dzieci i rodziców komunijnych, bierzmowańców, róż różańcowych,  
LSO/. Już dzisiaj wyrażam szczerą WDZIĘCZNOŚĆ za ofiary złożone na te parafialne  
cele. Zakupiliśmy również niezbędną nową kosiarkę spalinową z napędem /1600 zł/.  

 

11. W czerwcu jest 7 wolnych intencji, które możemy zamówić w zakrystii. Za dotychczasowe 
zamówione przez Was intencje mszalne serdeczne podziękowania i Bóg zapłać – to również 
wyraz Waszej troski i odpowiedzialności za utrzymanie kapłana w parafii.  

12. W zakrystii możemy odebrać Mały Gość Niedzielny dla dzieci na miesiąc maj.  


