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GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 51/340                             II NIEDZIELA ADWENTU          9.12.2018 
 

Papież Franciszek pozdrowił w środę /5.12.br./ 
polską redakcję Radia Watykańskiego z okazji 
jej 80-lecia. W czasie audiencji generalnej po-

dziękował polskiej sekcji za służbę na rzecz 
Papieża i Kościoła. Podczas spotkania z kilko-

ma tysiącami wiernych w Auli Pawła VI Fran-
ciszek zwracając się do obecnych na audiencji 

Polaków powiedział: „W sposób szczególny 
pozdrawiam redaktorów Sekcji Polskiej Radia 
Watykańskiego, która w tych dniach obchodzi 

80. rocznicę istnienia. Dziękuję wam za waszą 
służbę dla Papieża i dla Kościoła”. 

Następnie przypomniał, że w niedzielę w Pol-

sce będzie obchodzony XIX Dzień modlitwy  

i pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

„Z wdzięcznością myślę o wszystkich, którzy 

przez modlitwę i konkretne dzieła wspierają 

wspólnoty kościelne w krajach sąsiadujących. 

Wszystkim życzę spokojnego i pełnego łask 

czasu Adwentu” – dodał. Papież rozpoczął 

nowy cykl katechez, który poświęcony jest mo-
dlitwie „Ojcze nasz”. Zauważył, że Ewangelie przekazały żywe opisy Jezusa jako człowieka mo-
dlitwy. „Jezus pomimo pilności swojej misji i naglącej potrzeby tak wielu ludzi, którzy go o coś 

proszą, odczuwa potrzebę odsunięcia się w samotność i modlitwy”– mówił Franciszek. Podkre-
ślił też, że wokół Jezusa gromadziły się niekiedy „oceaniczne” tłumy. „On jednak uwolnił się  

z więzów; nie stał się zakładnikiem oczekiwań tych, którzy już go wybrali na przywódcę. Zagro-
żeniem dla liderów jest zbytnie przywiązanie do ludzi, brak dystansu. Jezus zdawał sobie z tego 

sprawę i nie stał się zakładnikiem ludu” – wyjaśnił Franciszek. 

 

Na dalsze dni Adwentowego czuwania – błogosławi ks. Proboszcz 
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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 chrześcijańskie przygotowanie do Bożego 
Narodzenia. 

 
 

PONIEDZIAŁEK – 10.12. 
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za ++ ojców Ryszarda Huć i Engelberta Wengel oraz ++ dziadków.  
 
WTOREK – 11.12. 
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel, ++ Annę i Bernarda 

Kompała oraz ++ dziadków z obu stron. 
 
ŚRODA – 12.12. 
17.00 – Roraty: Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie 

dla męża i ojca STEFANA HERMAŃSKIEGO z ok. kol. rocz. urodzin oraz dla całej RODZINY 

HERMAŃSKICH. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.    

  Zbiórka dla Ministrantów. 
 
CZWARTEK – 13.12. – Św. Łucji, dziewicy i męczennicy 
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + Alojzego Gorzołka w rocz. śm., ++ Gertrudę Gorzołka  

z rodzicami i rodzeństwem oraz ++, którzy w tym gospodarstwie pracowali. 
  
PIĄTEK – 14.12. – Św. Jana od Krzyża, kapłana i Doktora Kościoła 
17.00 – Roraty: Do Miłos. B. za + Annę Karolak – of. od rodziny Martynia z Bielska-Białej.   

 Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klasy 6. 
 
SOBOTA – 15.12. 
   7.00 – Intencja wolna. 
 

   8.00 – Zbiórka i wyjazd na Pielgrzymkę do Trzebnicy i Jarmark Świąteczny we Wrocławiu. 
 

12.00 – Msza św. w Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w intencji Pielgrzymów  
i ich Rodzin. 

 
III NIEDZIELA ADWENTU – GAUDETE CZYLI RADOŚCI – 16.12. /kolekta na OPAŁ/ 
  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. 
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1. KOLEKTA dzisiejsza na potrzeby parafialnej Wspólnoty, szczególnie na ogrzewanie budyn-
ków kościelnych; przed kościołem coroczna zbiórka na pomoc chrześcijanom na Wschodzie. 
BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie Wasze ofiary oraz zrozumienie wspólnych parafialnych i ko-
ścielnych potrzeb! 
 

2. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu do sprzątania proszę: 
Aleksandrę Paszewską i Izabelę Wręczycką.  

 

3. Dziękuję także Paniom za okazaną pomoc i życzliwość oraz za przekazanie nagród rzeczo-
wych do losowań dla dzieci na Roratach. 

 

4. W przedsionku kościoła Parafialny Zespół Caritas rozprowadza Świece Caritas 25 Wigilij-
nego Dzieła Pomocy Dzieciom /mała 5 zł, duża 12 zł/, opłatki wigilijne możemy nabyć  
w zakrystii – BÓG ZAPŁAĆ za ofiary! 

 

5. Dzisiaj o godz. 14.30 nabożeństwo adwentowe w intencji Rodzin naszej parafii o chrześcijań-
skie przygotowanie do Bożego Narodzenia. Odpust w Wysokiej ku czci Św. Mikołaja. 

 

6. Od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 zapraszam dzieci z lampionami, dzieci i młodzież 
szkolną oraz dorosłych do udziału w Roratach jako duchowe przygotowanie do Narodzenia 
Pańskiego. Dzieci przynoszą pięknie przygotowane serduszka z dobrymi uczynkami i odpo-
wiedziami z planszy roratniej do losowania figurki Matki Bożej i innych nagród. 
 

7. W środę po Roratach zbiórka dla wszystkich ministrantów – obecność obowiązkowa! 
 

8. W piątek po Roratach kolejnie spotkanie przygotowujące kandydatów do bierzmowania  
z kl. 6 Szkoły Podstawowej – obecność obowiązkowa! 

 

9. Również w piątek o godz. 19.30 w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Łowoszowie  
dekanalne czuwanie dla młodzieży. Gościem będzie ks. Józef Krawiec, założyciel Stowarzy-
szenia Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Op. i kapelan Zakładów Karnych w Strzelcach 
Op. W czasie czuwania będą zbierane dary /art. spożywcze itp./ dla mieszkańców /osoby 
bezdomne/ ośrodka Barka. Zachęcam młodzież naszej parafii  /wyjazd g. 19.15/. 

 

10. W sobotę pielgrzymko-wycieczka do Grobu Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy i na Jarmark 
Świąteczny we Wrocławiu – lista 30 osób została zamknięta, w zakrystii proszę uregulować 
kwotę 70 zł. Zbiórka pielgrzymów przed kościołem o godz. 8.00, powrót wieczorem. 

 

11. Za tydzień III Niedziela Adwentu, czyli Radości. Kolekta zostanie przeznaczona na cel para-
fialny /ogrzewanie budynków kościelnych, podesty pod figury/. W naszej parafii odbędzie 
się mały Kiermasz Świąteczny – parafialny Zespół Caritas będzie rozprowadzał pierniki 
świąteczne /paczka 10 zł/. Cel jest zawsze CHARYTATYWNY /m.in. wsparcie potrzebują-
cych, organizacja DNIA CHORYCH i SENIORÓW w 2019 r./. Zachęcam do włączenia się  
do kolejnej szczytnej akcji!  

 

12. W zakrystii Zelatorzy Róż Różańcowych mogą odebrać grudniowy nr Rycerza Niepokalanej. 
Przypominam, że osoba w Róży, która otrzymała I Tajemnicę Radosną odmawia również 
modlitwy wstępne: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, 3x Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Przed  
odmówieniem 10-tki różańca czytamy najpierw rozważanie ze swojej karty różańcowej. 

 

13. Wolne INTENCJE MSZY ŚW.: sobota 15.12. g. 7.00, poniedziałek 24.12. g. 8.00, czwartek 
27.12. g. 8.00 i niedziela 30.12. g. 8.00. Proszę o zamawianie intencji na ROK 2019. 


