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GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 2/344                                 OBJAWIENIE   PAŃSKIE                        6.01.2019 
 

Życie parafialne, religijne, duszpasterskie – STATYSTYKA 2018: 
 

SAKRAMENT CHRZTU przyjęło siedmioro dzieci: 

pięcioro dziewczynek /1 z zagranicy/ i dwoje chłopców 

I KOMUNIĘ ŚW. przyjęło dziesięcioro dzieci: 

czworo dziewczynek i sześcioro chłopców 

BIERZMOWANIE przyjęło pięcioro młodzieży: 

troje dziewcząt i dwoje chłopców 

w Sanktuarium Św. Anny w Oleśnie-500-lecie 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA zawarły cztery pary 

ZMARŁ 1 parafianin /mężczyzna/ 

ROZDANO ok. 19 tys. KOMUNII ŚW. 

Utworzono RODZINY SZENSZTACKIE /29 os./ 

Uzupełniono RÓŻE RÓŻAŃCOWE /156 os./ 

 

Wspólnie, jako Parafia staraliśmy się z iść w jednym kierunku, prowadzeni Bożą Łaską 

i Darami Ducha Świętego realizując również niektóre inwestycje. W Nowy Rok 2019 

weszliśmy bez długów, co pozwala zawsze z pewnym optymizmem patrzeć w przy-

szłość. Najważniejszy jest jednak ten skarb duchowy, który nigdy nie niszczeje! 

 

Z kapłańskim błogosławieństwem 

ks. Proboszcz Adam Jankowski  



PPOORRZZĄĄDDEEKK  NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW    66  ––  1133..0011..22001199  rr.. 
 

NIEDZIELA – 6.01.2019 – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO /TRZECH KRÓLI/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinach dzieci – of. od MA-

RII NOWAK. Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. 
10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Józefa Wolny  

w 6 rocz. śm. Błogosławieństwo kadzidła, kredy i wody. Naboż. kolędowe. 
14.00 – Kolęda na plebanii – Ministranci. 

16.00 – Hala Sportowa w Sierakowie: Jasełka dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Sierakowie Śl. 

 

PONIEDZIAŁEK – 7.01. 
  7.00 – Do Miłos. B. za + matkę Wiktorię Woś w 40 rocz. śm. i + żonę Genowefę Woś. 
WTOREK – 8.01. 
17.00 – Do Miłos. B. za + syna Mariusza i + męża Józefa Jelonek oraz + brata Andrzeja 

Zięcina.   

ŚRODA – 9.01. 

17.00 – Do B. Op. o błog., opiekę i zdrowie w rodzinie ANNY PAPROTNY oraz do Miłos. 

B. za ++ męża Leona Paprotny z rodzicami z obu stron.  

CZWARTEK – 10.01. 

17.00 – Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinach dzieci – of. od MA-

RII LESCHIK. 

PIĄTEK – 11.01. 

17.00 – /Szkolna/ Do Dzieciątka Jezus i MBNP z podz. za odebr. łaski w minionym 

roku, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w nowym roku dla całej rodziny 

FRANCISZKA KULIBERDA. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. 7 i 8. 

SOBOTA – 12.01. 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus i Św. Rodziny z podz. za otrz. łaski w minionym roku,  

z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w nowym roku w rodzinie ŁUCJI HADZIK 
oraz do Miłos. B. za + męża Benedykta. 

15.00 – /Dziękczynna/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 

B., zdrowie i Dary Ducha Św. dla MATEUSZA z ok. 18 rocz. urodzin i potrz. łaski 
dla całej rodziny KUBOSZ. 

NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Dzieciątka Jezus z podz. za miniony rok, z prośbą o błog. B. i zdrowie  

w nowym roku dla całej rodziny ERNESTA LESIK i Dary Ducha Św. dla dzieci  
i wnuków. 

10.00 – /SUMA DZIĘKCZYNNA/ Do B. Op., Św. Urbana i MB Królowej Kapłanów, z podz. 
za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie z ok. 38 rocz. 
urodzin KS. PROBOSZCZA ADAMA JANKOWSKIEGO, potrz. łaski dla całej rodziny 
oraz do Miłos. B. za ++ z rodziny i pokr.  

 Nabożeństwo eucharystyczne w intencji Rodzin pararii. 

AA KK TTUUAALLNN OO ŚŚ CC II     PPAARR AA FF II AALLNN EE  
 
1. Składam PODZIĘKOWANIA: 

- w imieniu naszych ministrantów i swoim za serdeczne przyjęcie w swoich domach  

i mieszkaniach, za życzliwość, dobre i budujące słowo oraz hojność i poczęstunek  

w dniach Odwiedzin Duszpasterskich-Kolędy 

- za kolektę na MISJE ŚWIĘTE /odprowadzamy także miesięczne opłaty diecezjalne/ 

- Paniom za posprzątanie i czystość w kościele, w tym tygodniu proszę: Jadwigę Lesik i Annę 

Skowronek 

- za odśnieżenie terenu kościelnego i parkingu przed kościołem.  

2.  Dzisiaj o godz. 14.00 Kolęda na plebanii dla Liturgicznej Służby Ołtarza, zaś w poniedzia-

łek ostatni dzień Kolędy na ul. Lompy /Woś-Chmiel/ od godz. 14.30. 

2. W czwartek o godz. 18.00 na plebanii spotkanie pokolędowe dla wszystkich rodziców  

i ministrantów naszej parafii. Serdecznie ZAPRASZAM! 
 

3. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna dla wszystkich dzieci i młodzieży szkolnej.  

Po Mszy św. spotkanie dla bierzmowańców z kl. 7 i 8 szkoły podstawowej. 
 

4. W sobotę o godz. 10.00 na plebanii zbiórka formacyjna dla wszystkich ministrantów,  

o godz. 11.00 w kościele próba śpiewów dla scholi dziecięcej. 
 

5. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny okres Narodzenia Pań-

skiego. Zwyczajowo zostawiamy w kościele wystrój świąteczny do Ofiarowania Pańskiego  

/2 lutego/. O godz. 10.00 zapraszam PARAFIAN na Mszę św. dziękczynną z ok. rocznicy 

urodzin. Kolekta tzw. pokolędowa na częściowe pokrycie kosztów rocznego ubezpieczenia 

budynków kościelnych /1600 zł/. O godz. 14.00 w kościele w Borkach Wielkich nabożeństwo 

kolędowe przy Żłóbku Bożej Dzieciny dla dzieci: Jasełka i wspólne kolędowanie.  
 

6. Odwiedziny starszych i chorych odbędą się dopiero w lutym. 

7. W zakrystii proszę rodziców wpisać na listę dzieci, które będą w tym roku prenumerować 

Małego Gościa Niedzielnego /roczna prenumerata 60 zł/. 

8. Do nabycia jest prasa katolicka: Nasza Arka, dla Zelatorów Róż Róż. Rycerz Niepokalanej. 
 

9. Wolne INTENCJE MSZY ŚW.: wtorek 15.01. g. 17.00, czwartek 17.01. g. 17.00. Bóg Zapłać 

za wszystkie intencje mszalne. Intencje Mszy św. w miesiącu lutym i następnych miesią-

cach proszę zamawiać w zakrystii. 


