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Przyjęcie do SCHOLI DZIECIĘCEJ – niedziela 25 listopada 2018 r. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 50/339                              I NIEDZIELA ADWENTU          2.12.2018 
 

W nasze ziemskie życie jest wpisane „oczeki-

wanie”. Ciągle na kogoś albo na coś czekamy. 

Oczekiwanie dotyczy również naszej kondycji du-

chowej. Jest to postawa wyjątkowo aktualna  

w Adwencie, który przygotowuje nas na przyjście 

Pana w łaskach Świąt Jego Narodzenia oraz  

na Jego powtórne przyjście przy końcu czasów. 

Ten sam Pan, który narodził się w Betlejem, 

„powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych  

i umarłych”, jak wyznajemy w Credo. A wtedy 

„triumf Boga nad buntem zła przyjmie formę Sądu 

Ostatecznego, po ostatnim wstrząsie kosmicznym 

tego świata, który przemija”. Ewangelista Łukasz 

przywołuje zapowiedź Jezusa, że pośród wielu 

przerażających znaków, które się pojawią, jeden 

przyćmi je wszystkie: objawienie się Jego jako 

Pana chwały. „Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwa-

łą”. Dla uczniów Jezusa nie będzie to dzień lęku, ale ufności. Aby przyjąć postawę ufności  

w dniu ostatecznym wymaga to przygotowania i przemiany naszego życia. Dlatego w Adwencie 

musimy wcielić w życie zalecenie samego Jezusa: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były 

ociężałe […] Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”. Przyjście Boga do nas jest 

wielkim wydarzeniem. Dlatego samo oczekiwanie na Pana zakłada naszą gotowość na spo-

tkanie z Nim. Temu ma służyć nasza czujność i prośba słowami Psalmisty: „Daj mi poznać, Twoje 

drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami”. Wszystko po to, żebyśmy stawali się „coraz 

doskonalszymi” na przyjście Pana. Na co według wskazówek Jezusa musimy zwrócić uwagę? 

Chodzi o czujność i rozwój modlitwy, abyśmy wskutek nieumiarkowania nie ulegli ociężałości 

serca, swoistej znieczulicy na sprawy Boże, a zatrzymali się jedynie na troskach doczesnych.  

Z kapłańskim błogosławieństwem na czas Adwentu – ks. Proboszcz 
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I NIEDZIELA ADWENTU – 2.12. – OKRES ADWENTU /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + żonę Bernadetę Karkos w 1 rocz. śm. 
 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + męża Huberta Gruca w 18 rocz. śm. 
  

14.30 – Naboż. Adwentowe – błogosławieństwo opłatków, świec, wieńców i lampionów. 
 

16.00 – Kościół seminaryjno-akademicki w Opolu: Spotkanie Ekumeniczne dla młodzieży  
diecezji opolskiej. 

 

PONIEDZIAŁEK – 3.12. – Św. Franciszka Ksawerego, kapłana 

17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za ++ rodziców Łucję i Franciszka Sklorz, ++ z rodzin Hadzik, 
Sklorz, Jalowiecki, Kończak i Flak. 

 

WTOREK – 4.12. – Św. Barbary, dziewicy i męczennicy 
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + córkę Bernadetę Karkos – of. od mamy. 
 

ŚRODA – 5.12.  
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + ojca Jerzego Gbur w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodzin Gbur  

i Kaczmarzyk. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

I CZWARTEK – 6.12. – ŚW. MIKOŁAJA, biskupa, modlimy się o powołania do Służby w Kościele 
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + Teodora Lelonek, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z rodzin 

Świerczok i Kubik. Spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem /???/. 
  Nabożeństwo o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.  
 

I PIĄTEK – 7.12. – Św. Ambrożego, biskupa i Dra K-ła, czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i zmarłych z Róży Różańcowej MARII WIECZOREK. 
 Nabożeństwo do NSPJ. 
 

17.00 – Roraty: Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  
dla ŁUKASZA ROJ z ok. 35 rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej RODZINY. 

 

SOBOTA – 8.12. – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N M P, /zbiórka żywności Caritas/  
   8.00 – Za PARAFIAN żyjących i zmarłych, budowniczych i ofiarodawców kościoła, za RODZINY 

przyjmujące 2 kapliczki Matki Bożej Szensztackiej i noszących Szkaplerz maryjny. 
   

   9.30 – Odwiedziny Chorych. 
 

12.00–13.00 – GODZINA ŁASKI w int. pokoju na świecie i nawrócenia grzeszników – Adoracja 
Najświętszego Sakrament w ciszy – błogosławieństwo sakramentalne. 

 

17.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op., Anioła Stróża i Ducha Św. z podz. za odebr. łaski, z prośbą  
o dalsze błog. B., zdrowie i wszelką pomyślność dla AGNIESZKI JONEK z ok. 18 rocz. 
urodzin. 

 

II NIEDZIELA ADWENTU – 9.12. – DZIEŃ MODLITW ZA KOŚCIOŁY WSCHODNIE, kolekta na OPAŁ/ 
  8.00 –  Do Miłos. B. za + za + siostrę Agnieszkę Mrosek, ++ rodziców Piotra i Rozalię, teściów 

Jana i Łucję, siostrę Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną Zofią, 
dziadków Mrosek i Pietrucha oraz ++ szwagrów Pawła i Jana.  

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Stanisławę i Antoniego, męża Marka oraz  
wszystkich ++ z rodzin Sobera i Korczowskich.  

 

14.30 – Naboż. Adwentowe w int. Rodzin parafii o dobre przygotowanie do Świąt Bożego 
Narodzenia. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą KOLEKTĘ na potrzeby naszej parafii /zjazd garażowy, Semina-
rium Duchowne w Opolu i instytucje diecezjalne/.  

2. Na zakończenie Mszy św. będziemy mogli oddać cześć Relikwiom Św. Zygmunta Goraz-
dowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa. O godz. 14.30 nabożeństwo adwen-
towe z błogosławieństwem opłatków, wieńców i lampionów. O godz. 16.00 w kościele semi-
naryjnym w Opolu Ekumeniczna Modlitwa dla młodzieży diecezji opolskiej. Wyjazd naszej 
młodzieży o godz. 15.00 z parkingu przed kościołem. 

3. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Beatę Lesik i Nicolę Lesik.  

4. W Adwencie odprawiamy Msze św. roratnie ku czci Matki Bożej. Zapraszam parafian,  
a szczególnie najmłodsze dzieci z lampionami, dzieci i młodzież szkolną do licznego 
udziału w roratach i w ten sposób do religijnego przeżywania Adwentu oraz do przygotowa-
nia się do świąt Narodzenia Pańskiego. RORATY będą odprawiane od poniedziałku do piąt-
ku o godz. 17.00. Dzieci przynoszą pięknie ozdobione Serduszka z dobrymi uczynkami  
i Serduszka z odpowiedziami z planszy obrazkowej. W tym roku redakcja Małego Gościa 
przygotowała tematykę o Duchu Świętym. Dzieci będą codziennie losować figurkę Matki 
Bożej do adwentowego czuwania i modlitwy we wspólnocie rodzinnej. 

5. Adwent to czas przygotowania i oczekiwania, mający swój charakter, dlatego dekoracje  
bożonarodzeniowe powinny pojawić się dopiero przed świętami. Pielęgnujmy także w rodzi-
nach zwyczaje adwentowe np. dzielenie się podarunkami z bliźnimi i podejmijmy wysiłek 
duchowy np. przez zachowanie trzeźwości i pełnienie uczynków miłosierdzia… 

6. W tym tygodniu przypadają: I czwartek m-ca – wspominamy św. Mikołaja, biskupa,  
modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz I piątek m-ca – modlimy 
się za żyjących i zmarłych z Róży Różańcowej Marii Wieczorek. 

7. Spowiedź św. przed każdą Mszą św., a dla dzieci i młodzieży w piątek od godz. 16.30.  
8. W sobotę uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – zapraszam na świąteczną Mszę św.  

o godz. 8.00 lub 17.00. Odwiedziny chorych od godz. 9.30. W godz. 12.00-13.00 w kościele 
Godzina Łaski – modlitewne czuwanie w ciszy przed Najśw. Sakramentem. Matka Boża,  
objawiając się w 1947 r. we Włoszech powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu  
8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Życzliwa modlitwa w tej 
godzinie wyjedna u Boga Miłosierdzie dla zatwardziałych grzeszników i pokój dla świata.  

9. W II Niedzielę Adwentu obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi  
na Wschodzie – przed kościołem zbiórka do puszek na ten cel. Kolekta parafialna na opał.   
O godz. 14.30 naboż. adwentowe w int. rodzin naszej parafii o chrześcijańskie przygotowanie 
do Bożego Narodzenia. Doroczny odpust w parafii Wysoka ku czci Św. Mikołaja. 

10. Parafialny Zespół Caritas informuje, że w dniach 7 i 8 grudnia /piątek i sobota/ w godzinach 
otwarcia sklepu Ania w Wędzinie będzie przeprowadzona zbiórka żywności. Z zebranych 
produktów zespół przygotuje paczki świąteczne dla parafian będących w potrzebie. 

11. Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał w przedsionku  
kościoła Świece Caritas 25 Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom /mała 5 zł, duża 12 zł/,  
zaś opłatki wigilijne będą do nabycia w zakrystii – Bóg Zapłać za wszystkie ofiary. 

12. W sobotę 15 grudnia pielgrzymko-wycieczka do Grobu Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy  
i na Jarmark Świąteczny we Wrocławiu, koszt 70 zł, zapisy w chętnych w zakrystii. 

13. W zakrystii jest do odebrania grudniowy nr Małego Gościa dla dzieci. 
14. Wolne INTENCJE MSZY ŚW.: sobota 15.12. g. 8.00, poniedziałek 24.12. g. 8.00, czwartek 

27.12. g. 8.00 i niedziela 30.12. g. 8.00. Proszę również o zamawianie intencji na ROK 2019! 


