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GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 52/341                           III NIEDZIELA ADWENTU         16.12.2018 
 
W bieżącym roku, Caritas w diecezji opol-
skiej i w całej Polsce, ma szczególny powód 

do radości: na wigilijnych stołach po raz 25 

zapłoną świece Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom. 25-letnia praktyka rozprowadza-
nia wigilijnych świec Caritas, na stałe weszła 
do kalendarza wydarzeń duszpasterskich 
opolskiego Kościoła. Największa jest w tym 
zasługa wiernych ale także duszpasterzy, któ-

rzy z życzliwością odnieśli się do „świetlanej 

inicjatywy” Caritas. W ciągu 24 lat, Caritas 
Diecezji Opolskiej rozprowadziła dwa mi-
liony dziewięć tysięcy świec i zebrała siedem 
milionów osiemset siedemdziesiąt siedem 
tysięcy złotych. Wszystkie pieniądze zostały 
wydane na stałą lub doraźną pomoc dzie-
ciom. W bieżącym roku – wzorem ostatnich 
czterech lat – pieniądze z Wigilijnego Dzieła zostaną przeznaczone na projekty 
pomocowe dla dzieci w ramach Konkursu na wyobraźnię miłosierdzia. W 2017 r.  
dofinansowanie otrzymało 45 projektów, w których uczestniczyło 2.800 dzieci. Naby-
wając świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, wierni składają ofiary w wysokości 
12 zł za dużą i 5 zł za małą świecę. Świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom można 
nabywać wyłącznie w parafiach. Dystrybucja świec poza terenem kościelnym /sklepy, 
stragany/ nie jest organizowana przez Caritas. Serdecznie zachęcamy do udziału w Wi-
gilijnym Dziele Pomocy Dzieciom. 

 

ks. dr Arnold Drechsler, Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej 
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III NIEDZIELA ADWENTU  – GAUDETE CZYLI RADOŚCI – 16.12. /kolekta parafialna 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ męża Stefana Męcka z rodzicami z obu stron oraz ++ brata i siostrę. 
 

10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla MARII GRUCA z ok. kol. rocz. urodzin.  

   

 Naboż. Adwentowe w int. Rodzin parafii o chrześcijańskie przygotowanie do Bożego 
Narodzenia. 

 

12.00 – /Roczek/ Do Anioła Stróża o błog. B., opiekę i dary Ducha Św. dla rocznego dziecka 
MICHALINY ZOFII JONEK oraz dla jej RODZICÓW, CHRZESTNYCH, DZIADKÓW i PRABABĆ. 

 
 

PONIEDZIAŁEK – 17.12. 
17.00 – Roraty: Do B. Op. i wstaw. Aniołów Stróżów o błog. B., opiekę i zdrowie  

dla ANNY i JULII SKLORZ z ok. kol. rocz. urodzin. 
 

WTOREK – 18.12. 
17.00 – Roraty: Za wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i dary 

Ducha Świętego w RODZINACH. 
 

ŚRODA – 19.12. 
17.00 – Roraty: Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie dla STEFANA WIECZOREK z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski  
dla całej RODZINY. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

18.00 – Spotkanie opłatkowe dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Zespołu Caritas. 
 

CZWARTEK – 20.12. 
16.00 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
 

17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za ++ rodziców Gertrudę i Stanisława Gruca, + ciotkę 
Marię Gruca oraz ++ Gertrudę i Jana Włodarz.  

  

PIĄTEK – 21.12. 
  9.00 – Budowa Stajenki Bożonarodzeniowej i stawianie choinek w kościele. 
16.00 – Spowiedź św. dla dorosłych. 
 

17.00 – Roraty: Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  
i zdrowie w rodzinie BATOR.  

18.00 – Spotkanie opłatkowe dla kandydatów do bierzmowania z kl. 6, 7, 8 szkoły podsta-
wowej, kl. III gimnazjum i młodzieży szkół średnich.  

 

SOBOTA – 22.12. 
   7.30 – Spowiedź św. dla dorosłych. 
   8.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + Mariusza Jelonek w 30 dzień  
 po śmierci.      

   9.30 – Świąteczne Odwiedziny Chorych. 
 

12.00 – Spotkanie opłatkowe dla ministrantów i scholi.  
 

13.00 – Próba śpiewów scholi dziecięcej. 
 

IV NIEDZIELA ADWENTU – 23.12. – OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + matkę Matyldę Chmiel w rocz. śm. i + ojca Emila. 
 Błogosławieństwo Stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. 
 

10.00 – /SUMA/ /Rezerw. Knop/. 
 Błogosławieństwo Stajenek i figurek Dzieciątka Jezus. 

AA KK TTUU AA LLNN OO ŚŚ CC II       PPAARR AA FF II AALLNN EE   
 
 

 

1. Dzisiejsza kolekta na potrzeby kościoła i parafii /szczególnie ogrzewanie budynków 
kościelnych i metalowe podesty pod figury/ – Bóg Zapłać za złożone ofiary. 
 

2. Parafialny Zespół Caritas rozprowadza Świece Caritas /mała 5 zł, duża 12 zł/ oraz 
pierniki świąteczne /paczka 8 zł/ – cel jest CHARYTATYWNY, zachęcam do włą-
czenia się do tej parafialnej akcji!  

 

3. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania 
proszę: Karinę Chmiel, Annę Chmiel, Beatę Kompała i Małgorzatę Dulok. 

 

4. Dziękuję Parafianom, którzy przyłączyli się do świątecznej zbiórki darów dla  
potrzebujących, paczki przygotowano dla 25 rodzin i osób w parafii. Bóg Zapłać  
Paniom z Zespołu CARITAS za pomoc i wszystkim Ofiarodawcom. Każdy z nas 
może być kiedyś w nagłej potrzebie…?! 

 

5. Roraty do piątku o godz. 17.00, a w sobotę o godz. 8.00 dla dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz dorosłych. Dzieci przynoszą Serduszka do losowania figurki Matki 
Bożej i innych niespodzianek. 

 

6. W tym tygodniu przypadają kwartalnie dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 
 

7. W środę po Roratach na plebanii opłatek dla Parafialnej Rady Duszpasterskiej  
i Zespołu Caritas. 

 

8. W piątek od godz. 9.00 bardzo proszę grupę mężczyzn o zbudowanie stajenki 
bożonarodzeniowej i ustawienie choinek w kościele – dziękuję za pomoc!!! 

 

9. W piątek po Roratach na plebanii opłatek dla kandydatów do bierzmowania wszyst-
kich trzech roczników przygotowania oraz młodzieży szkół średnich. ZAPRASZAM. 
O godz. 20.00 w kościele w Borkach Wielkich czuwanie młodzieżowe pod hasłem: 
Jaki prezent na święta? Konferencję wygłosi O. Cherubin Żyłka. 
 

10. W sobotę od godz. 9.30 świąteczne odwiedziny chorych. O godz. 12.00 na plebanii 
opłatek dla ministrantów i scholi, o godz. 13.00 w kościele próba scholi dziecięcej.  

  

11. Za tydzień IV Niedziela Adwentu, kolekta na cele parafialne. Na Mszach św. błogo-
sławieństwo stajenek i figurek Dzieciątka Jezus, które przynieśmy do kościoła.  
Będziemy też mogli wziąć z kościoła Światło Betlejemskie /własny lampion/. 

 

12. W zakrystii możemy nabywać opłatki wigilijne oraz kolorowy kalendarz dla mał-
żonków i rodziców na 2019 r. /format większy niż A4, szt. 10 zł/. 

 

13. Spowiedź św. przed świętami: dla dzieci i młodzieży szkolnej w czwartek od godz. 
16.00 do 16.50, dorosłych w piątek od godz. 16.00 do 16.50, w sobotę i następną  
niedzielę pół godziny przed każdą Mszą św. Nie odkładajmy spowiedzi św. na ostat-
nią chwilę! 

 

 

14. Wolne INTENCJE MSZY ŚW.: poniedziałek 24.12. g. 8.00, czwartek 27.12. g. 8.00  
i niedziela 30.12. g. 8.00. Proszę również o zamawianie Mszy św. w różnych  
ważnych intencjach na ROK 2019, w styczniu jest 12 WOLNYCH intencji. 


