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GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 4/346                            II  NIEDZIELA  ZWYKŁA          20.01.2019 
 

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego rozpo-

czyna zawsze ważne budowy. Jest to podniosła chwi-

la, kiedy wszyscy mogą zobaczyć, jaki jest projekt 

budynku i czemu będzie służyć. Wmurowanie ka-

mienia węgielnego posiada zatem charakter symbolu 

dla całego późniejszego dzieła. Pierwszy znak, jaki 

Jezus uczynił w Kanie Galilejskiej, jest swego rodzaju 

wmurowaniem kamienia węgielnego dla budowania 

Bożego Królestwa na ziemi. Była to uroczysta chwila, 

związana z weselną radością. Ślub dwojga ludzi i mi-

łość pomiędzy nimi stały się nierozłącznie związane z inauguracją cudownej dzia-

łalności Jezusa. Dlatego w naszym chrześcijańskim życiu warto ciągle powracać  

do ewangelicznej historii o przemianie wody w wino i poszukiwać jej znaczenia  

dla naszego życia. Dziękuję PARAFIANOM, którzy z okazji kolędy podzielili się ze mną 

swoimi radami i wątpliwościami dotyczącymi życia osobistego i parafialnego. Posłużą 

mi do przemyślenia i poprawienia tego, co trzeba jeszcze zmienić na lepsze. Szczególnie 

chciałbym podziękować tym, którzy gościli nas przy swoich stołach. Dziękuję wszys-

tkim za okazaną życzliwość, dobro i serdeczne przyjęcie. Bóg Zapłać również za ofiary 

składane ministrantom, część jest zawsze przeznaczona na pomoc dla diecezjalnych 

kapłanów pracujących na Misjach, a część dla ministrantów. Podziękowania również  

za ofiary składane na kolędzie z przeznaczeniem na cele parafialne i duszpasterskie.  

Z kapłańskim błogosławieństwem 
ks. Proboszcz  
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II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Henryka Skowronek oraz ++ z pokr. z obu 

stron. 
10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Pawła Knop w 3 rocz. śm., ++ rodziców  

z obu stron, brata Antoniego z żoną Ireną, ++ szwagrów Stefana, Józefa i Piotra 
Knop oraz ++ z rodzin Knop i Szmilewskich. Nabożeństwo eucharystyczne. 

 

15.00 – Jasełka w wykonaniu dzieci z Przedszkola i Szkoły w Wędzinie. 
 

18.00 – Nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim w Oleśnie. 
 

PONIEDZIAŁEK – 21.01. – Św. Agnieszki, dziewicy i męcz., Dzień Babci 
17.00 –  Za PARAFIAN, szczególnie za BABCIE i DZIADKÓW z ok. Ich Święta. 
 

WTOREK – 22.01. – Dzień Dziadka 
17.00 – Do Dzieciątka Jezus i Św. Rodziny o błog. Boże i zdrowie dla rodziny HENRYKA  

i GABRIELI GRUCA oraz za ++ z rodzin Gruca i Kalamorz. 
 

ŚRODA – 23.01. 
17.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie  dla DOROTY i STEFANA HERMAŃSKICH z ok. kol. rocz. ślubu i uro-

dzin. Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 

CZWARTEK – 24.01. – Św. Franciszka Salezego, biskupa i dra Kościoła 

17.00 – Do Miłos. B. za + męża, ojca i dziadka Jerzego Roj w 5 rocz. śm., + ciocię 

Helenę Brzezina w 3 rocz. śm. oraz ++ z rodzin Roj, Hadzik, Leś i Respondek. 
 

PIĄTEK – 25.01. – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 

17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Tadeusza Wręczyckiego, Łucję i Wil-
helma Kostorz, ++ Mariannę i Feliksa Wręczyckich, + siostrę Brygidę, + swata 

Czesława Sykulskiego oraz ++ z rodziny Wręczyckich i Bensch. 
 

SOBOTA – 26.01. – Św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 

  8.00 – Do Miłos. B. za + ojca i dziadka Józefa Wacławik w kol. rocz. śm. oraz 

wszystkich ++ z rodzin i pokr. 

15.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op., Św. Anioła Stróża i MBNP z podz. za otrz. łaski,  
z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie dla KLAUDII OSYRA z ok. 18 rocz. urodzin  

i potrz. łaski dla całej rodziny oraz do Miłos. B. za + ojca Eugeniusza. 
 

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01. /kolekta inwestycyjna na MALOWANIE KOŚCIOŁA/ 

  8.00 – Do Dzieciątka Jezus o błog. Boże i zdrowie w rodzinie LOOSE oraz do Miłos. 
Bożego za ++ rodziców z obu stron. 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + mamę Helenę Szafrańską w 1 rocz. śm. – of. od  
M. i J. Wołek. Nabożeństwo eucharystyczne. 

 

15.00 – BORKI WIELKIE: Nabożeństwo kolędowe przy Żłóbku w języku niemieckim. 
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1. Kolekta dzisiejsza na bieżące płatności parafii, w przyszłą niedzielę /ostatnią mie-

siąca/ tzw. inwestycyjna specjalna na MALOWANIE KOŚCIOŁA i ocieplenie pleba-

nii – BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie Wasze OFIARY na te ważne cele! 
 

2. Dzisiaj o godz. 15.00 zapraszam PARAFIAN na Jasełka w wykonaniu przedszkola-

ków i uczniów naszej szkoły. Jak co roku, będzie można wesprzeć ofiarą przed-

szkole w Wędzinie. O godz. 18.00 w kościele ewangelickim w Oleśnie Nabożeństwo  

Ekumeniczne w intencji jedności chrześcijan pod przewodnictwem pastora Ryszarda 

Pierona, proboszcza parafii ewangelickiej w Lasowicach Wielkich. 
 

3. W poniedziałek Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka – życzenia błogosławień-

stwa Bożego, zdrowia i potrzebnych łask w życiu codziennym. W poniedziałek  

o godz. 17.00 Msza św. w intencji wszystkich Babć i Dziadków z ok. Ich Święta. 
 

4. Dziękuję Paniom, które dbały o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie:  

Renata Gruca i Maria Chmiel. 
 

5. W piątek zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O godz. 17.00 Msza 

św. szkolna dla dzieci i młodzieży. 
 

6. W niedzielę o godz. 15.00 w kościele w Borkach Wielkich Nabożeństwo kolędowe 

przy Żłóbku w języku niemieckim, wystąpi chór z Olesna i orkiestra z Borek Wiel-

kich. Ojcowie Franciszkanie zapraszają. 
 

7. W przedsionku kościoła, na stoliku są wyłożone DEKLARACJE KANDYDATKI 

do diecezjalnej Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego z siedzibą w Ole-

śnie. Na deklaracji są podane główne cele tej wspólnoty oraz zobowiązania członkiń. 

Zachęcam zainteresowane KOBIETY, aby wziąć deklarację, zapoznać się z jej  

treścią, przemyśleć, wypełnić deklarację i zgłosić swoją kandydaturę u ks. probosz-

cza. 
 

8. W czasie ferii zimowych planowana jest WYCIECZKA dla ministrantów, scholi  

i młodzieży szkolnej. 
 

9. Wolne INTENCJE MSZY ŚW.: poniedziałek 4.02. g. 17.00, środa 6.02. g. 17.00, 

czwartek 7.02. g. 17.00, piątek 8.02. g. 17.00, wtorek 12.02. g. 17.00, niedziela 24.02. 

g. 10.00. Proszę o zamawianie intencji w zakrystii po Mszach św. ofiarując je za 

żyjących i zmarłych z Waszych rodzin! 
 

Hasło Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan: 
 
 

„DĄŻ DO SPRAWIEDLIWOŚCI” 


