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GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 39/328                            K IERMASZ  PARAFIALNY         16.09.2018 
 
 

B U D U J Ą   K O Ś C I Ó Ł 
 

W Dzienniku Zachodnim z dnia 21 sierpnia 1998 r. czytamy, że już od dawna planowano 

budowę nowego kościoła parafialnego pw. Św. Urbana w Wędzinie. Na przełomie lat 50 i 60 XX 

w., gdy budowano tutejszą plebanię /1958-1963/, ogrodzenie którym ją otoczono objęło także 

teren pod przyszły kościół. Obecny budynek kościoła parafialnego, budowany w latach 1946-

1948, miał być użytkowany 30-50  lat. 1 stycznia 1981 r.  Wędzina wyodrębniła się z Sierakowa 

jako samodzielna parafia. Kilka lat później, w latach 1986-1989 i 1992-1994, dokonano  

tu pierwszych inwestycji. Wtedy to wybudowano tutejszy cmentarz wraz ze znajdującą się  

na nim kaplicą. 17 maja 1994 r. podczas silnej wichury poważnemu uszkodzeniu ule Ga dach 

obecnego kościoła. Bliższe oględziny zniszczeń oraz stanu całego budynku sprawiły, że zaczęto 

zastanawiać się nad generalnym remontem. 4 czerwca 1994 r. na zebraniu Parafialnej Rady 

Duszpasterskiej zapadła decyzja o rozpoczęciu budowy nowego kościoła. Poparło ją 80-90 % 

wiernych podpisując specjalną listę. Wkrótce rozpoczęto załatwianie formalności i prace 

projektowe. Ostateczny projekt opracował mgr inż. arch. Zbigniew Trybulak. Konstruktorem był 

mgr inż. Joachim Rataj. Założono, że budynek nie będzie orientowany lecz znajdować się będzie 

na osi północ-południe z wejściem od południa /tj. od strony ulicy/. Wieża umieszczona będzie 

asymetrycznie,  na prawo od wejścia /stojąc tyłem do ulicy/. Po bokach prezbiterium  znajdą się 

dwie przybudówki przeznaczone: jedna na kaplicę, a druga na zakrystię. Wymiary budynku: 

długość ok. 25 metrów, szerokość ok. 11,5 metra. Kościół pomieści 420 osób w tym 200 

siedzących. Zabudowa zajmie 522 m kwadratowe powierzchni gruntu. W międzyczasie zaczęto 

także gromadzić fundusz i materiały budowlane. Środki finansowe pozyskiwano głównie  

od miejscowych wiernych poprzez comiesięczną i dobrowolną kolektę składaną w kopertach 

opatrzonych wewnątrz nazwiskami ofiarodawców. Dzięki rocznemu pisemnemu podzię-

kowaniu, z wyszczególnieniem ogólnej kwoty ofiarowanej na budowę w danym roku, parafianie 

/i inni ofiarodawcy/ mogą dokonywać odpisów od podatków z tytułu darowizny. Materiały 

zakupiono z własnego funduszu. Część z nich została parafii ofiarowana. Oficjalne rozpoczęcie 

prac budowlanych zgłoszono 10 kwietnia 1997 r. Kierownikiem został Alfred Marczyk, a jego 

firma wykonała większość prac murarskich. Pomagali w tym miejscowi wierni podzieleni  

na 10 brygad. Inspektorem nadzoru budowy jest Ernest Hepner.                               /SK/ 
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XXIV NIEDZ. ZW. – 16.09. – XVI ROCZ. POŚWIĘCENIA K-ŁA /kolekta na ZADASZENIE/ 

  8.00 – Do B. Op. i Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 
zdrowie i pomyślność oraz dobre wyniki w nauce dla MARTYNY i SZYMONA 
JONEK z ok. rocz. urodzin.  

10.30 – SUMA KIERMASZOWA: 1 int/ Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B., zdrowie i opiekę Anioła Stróża oraz dobre wyniki w nauce dla DZIECI  
z ok. urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny JÓZEFA KUBOSZ.  

 2 int/ Za żyjących i zmarłych PARAFIAN, BUDOWNICZYCH i OFIARODAWCÓW 
naszego kościoła oraz + KS. PROBOSZCZA ALOJZEGO MUSZALIKA, ++ Kapłanów 
i Siostry Zakonne. 

14.30 – Nieszpory kiermaszowe w intencji Parafian i Budowniczych kościoła. 
 
PONIEDZIAŁEK – 17.09. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Bogdana i Teresę Paszewskich, + Józefa Dyla,  

+ Jerzego Mańka oraz ++ z rodzin Paprockich, Paszewskich, Mańka i Dyla. 
 

WTOREK – 18.09. – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, patrona Polski 
18.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie FRANCISZKA WOŚ i w rodzinach obu SYNÓW. 
  

ŚRODA – 19.09. 
18.00 – Do Miłos. B. za + Krzysztofa Wieczorek /of. rodz. Goinda/. 
  Nabożeństwo do MBNP. 
 
CZWARTEK – 20.09. – Św. męcz. Andrzeja Kim Teagon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie ERNESTA LESIK.  
   
PIĄTEK – 21.09. – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA i EWANGELISTY 
18.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za ++ Paulinę i Pawła Hadzik, ++ rodziców Konwisorz,  

++ Agnieszkę i Franciszka Toman, + Piotra Knop oraz + matkę Annę Pawel-
czyk. ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ MINISTRANCKICH. 

  

 Spotkanie dla bierzmowańców klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej. 
 
SOBOTA – 22.09. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
12.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

B., opiekę i zdrowie dla Jubilata PIOTRA WOLNY z ok. 60 rocznicy urodzin. 
     

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09. – /kolekta na OPAŁ/, Odpust w Zborowskiem 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla KAMILA LOOSE z ok. rocz. urodzin. 
10.00 – SUMA: Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Piotra Lesik, siostrę Gertrudę Cyra  

i Józefa Wolny oraz wszystkich ++ z całego pokr. Wolny, Lesik i Mann. 
 Nabożeństwo w intencji Parafian i Dobrodziejów. 

AA KK TTUU AA LLNN OO ŚŚ CC II     PP AARR AA FF II AALLNN EE   
  
  

 

1. Dziękuję KS. JERZEMU ŁAPIŃSKIEMU ZE ZGROMADZENIA KSIĘŻY ŚW. RODZINY, 

proboszczowi ze Ścinawy Małej za kiermaszowe Słowo Boże. O godz. 14.30 zapra-

szam PARAFIAN na kiermaszowe nieszpory dziękczynne za naszą świątynię i parafię.  

Nowy kościół św. Urbana został poświęcony 14 września 2002 r. przez ks. biskupa 

Jana Kopca /obecnie ordynariusz diecezji gliwickiej/. Przed rokiem z ok. 15-lecia 

poświęcenia kościoła gościliśmy w naszej parafii KS. ZYGFRYDA FLAKA, budo-

wniczego nowego kościoła i wieloletniego proboszcza. Wszystkim Parafianom, 

Parafialnej Radzie Duszpasterskiej, Grupom Parafialnym i Współpracownikom skła-

dam BÓG ZAPŁAĆ za troskę o nasz piękny parafialny kościół, za to co duchowe  

i materialne. Idziemy RAZEM W JEDNYM KIERUNKU DROGAMI WIARY jako 

parafialna Wspólnota, wsparci codziennie Bożą łaską, natchnieniami Ducha 

Świętego oraz pomocą św. Urbana i Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

2. Z okazji KIERMASZU została przygotowana i wydana okolicznościowa gazetka 

BOŻE DARY /24 str/ w kolorowej szacie graficznej przedstawiająca rys historyczny 

parafii i wybrane zdjęcia kościoła. Wychodząc z kościoła możemy nabyć jako 

pamiątkę, tylko 10 zł. POLECAM! W przyszłości będą wydawane kolejne numery. 

3. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę kiermaszową na renowację ZADASZENIA nad wejściem 

do kościoła, za tydzień kolekta parafialna na OPAŁ. 

4. Dziękuję paniom, które w ubiegłym tygodniu dbały o czystość kościoła, w tym  

ty-godniu do sprzątania proszę: Irenę Kowalczyk i Lucynę Wręczycką. 

5. Od czerwca 23 rodziny naszej parafii przyjmują do swoich rodzin pielgrzymującą 
MB Trzykroć Przedziwną /Szensztacką/. Mamy 3 kapliczki. 2 kręgi są już w kom-
plecie, brakuje jeszcze tylko 7 rodzin, aby 3 krąg był w komplecie. ZACHĘCAM!  

6. We wtorek święto Św. Stanisława Kostki – patrona młodego pokolenia. 
7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży z odnowieniem 

przyrzeczeń ministranckich. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do sakramentu 

bierzmowania z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Obecność JEST obowiązkowa! 
8. W przyszłą niedzielę odpust w Zborowskiem i Dożynki Diecezjalne na Górze Św. 

Anny.  
9. Apel Ks. Biskupa A. Czai. W zakrystii możemy poprzeć swoim podpisem Akcję 

Społeczną OIOM i NEUROCHIRURGIA dla Kluczborka /wziąć dowód osobisty/.  
10. W zakrystii możemy też dokonywać wpłaty na pielgrzymkę do Częstochowy,  

do Sanktuarium maryjnego w Leśniowie i Gidlach /6/10./ – koszt 50 zł od 1 osoby.  

Są jeszcze wolne miejsca, zachęcam do pielgrzymowania. 
11.  Wolne intencje Mszy św.: środa 26.09. godz. 18.00, czwartek 27.09. godz. 18.00  

i sobota 29.09. godz. 7.00. Możemy je zamówić w zakrystii lub telefoniczne.  


