
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
6 stycznia 2019 r. został założony w naszej parafii Apostolat Margaretka, do które-
go należy 7 osób. Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które 
świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie chcą nieść  
modlitewną pomoc. Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie 
wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych. Każda  
z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym 
dla niej jednym dniu tygodnia. Swoją nazwę Apostolat zawdzięcza kwiatowi marga-
retki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego 
modlitwą. Jego imię /nazwisko/ wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na 
siedmiu płatkach imiona /nazwiska/ osób modlących się za niego w wybranym dniu 
tygodnia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiąz-
ku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to, aby w każdym dniu tygodnia 
kapłan był objęty modlitwą.  BÓGZ ZAPŁAĆ za każdą modlitwę!  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 7/349                          V  NIEDZIELA  ZWYKŁA          10.02.2019 
 

Światowy Dzień Chorego ustanowił Św. Jan Paweł II  

w liście skierowanym 13 maja 1992 r. do ówczesnego 

przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa 

Służby Zdrowia, kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wy-
znaczył też od razu na obchody tego Dnia wspomnienie 

objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lu-

tego. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co 
roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. 

Ustanowienie przez Jana Pawła II Światowego Dnia Cho-

rego stało się wezwaniem do całego Kościoła powszech-
nego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, reflek-

sji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. Jan Paweł II we wspo-

minanym liście zaznaczył, że  ma on na celu uwrażliwienie ludu Bożego i – w konse-

kwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społecz-

ności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym  

w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płasz-

czyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześci-

jańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu. 

Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, poświęcił 
wiele miejsca w swoim nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i niepełnosprawnymi, 

tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił już na samym po-

czątku pontyfikatu o wsparcie modlitewne. Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzo-
no w 1993 r., a główne uroczystości odbyły się wtedy w Lourdes i częściowo w Rzymie.  

W kolejnym roku miejscem centralnych obchodów była Jasna Góra. W 2008 r., z racji 

150. rocznicy objawień w Lourdes, Światowy Dzień Chorego obchodzono ponownie  

/jak w 1993 i 2004 r./ –  w Lourdes. 

 

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz  



PPOORRZZĄĄDDEEKK  NNAABBOOŻŻEEŃŃSSTTWW    1100  ––  1177..0022..22001199  rr.. 
 

V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do MBNP i Św. Urbana z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie JERZEGO KRAWCZYK oraz Dary Ducha Św. dla córek  
z mężami i wnuków. 

10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, + Franciszka 
Kubosz z żonami, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 

 Nabożeństwo eucharystyczne. 
 

PONIEDZIAŁEK – 11.02. – Najśw. Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorych 
17.00 – Do Miłos. B. za + ojca Teodora w kol. rocz. śm., + męża Jerzego oraz  

++ z rodzin Roj, Hadzik, Leś i Respondek.  
 
WTOREK – 12.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża Pawła Kaczmarzyk w 16 rocz. śm., + syna Ryszarda,  

++ rodziców z obu stron oraz całe ++ pokr. Kaczmarzyk i Gruca.  
   
ŚRODA – 13.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ siostry Gabrielę i Beatę w 23 rocz. śm., ++ rodziców Marię  

i Juliusza Szulc, ++ rodziców Adelajdę i Pawła Kozala, + brata Henryka oraz 
wszystkich ++ z rodzin Szulc i Kozala.  

  Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 
CZWARTEK – 14.02. – Święto Św. Cyryla, mnicha, i Metodego, biskupa, patr. Europy 
  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla WALERII KOMPAŁA z ok. 85 rocz. urodzin.  
   
PIĄTEK – 15.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Antoniego Woś, ++ matkę Zofię i Franciszka Huć 

w rocz. śm. oraz ++ dziadków.  
  
SOBOTA – 16.02. – PARAFIALNY DZIEŃ SENIORÓW I CHORYCH 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Edmunda i Helenę Loose oraz + ojca Józefa 

Wolny. 
11.00 – Do MB Lurdzkiej i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla SENIORÓW, CHORYCH 

i ich OPIEKUNÓW oraz Zespołu CARITAS naszej parafii.  
 Poczęstunek na plebanii dla Seniorów, Chorych i Zespołu CARITAS.  

 
VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża Piotra Leschik z ok. urodzin i ++ rodziców.  
10.00 – /SUMA/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Marka Korczowskiego w kol. rocz. śm. 

oraz ++ z rodzin Korczowski i Sobera. 
 Nabożeństwo eucharystyczne. 

AA KK TTUUAALLNN OO ŚŚ CC II     PPAARR AA FF II AALLNN EE  
 

 

1. Dzisiejsza kolekta i za tydzień na CELE PARAFIALNE /rynny na dachu kaplicy  

pogrzebowej, zadaszenie wejścia na plebanię/. BÓG ZAPŁAĆ za złożone OFIARY, 

które przyczyniają się do funkcjonowania kościoła i parafii!!! 
 

2. Dziękuję Paniom, które zadbały o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie: 

Barbara Sklorz i Wiesława Galiczak. 
 

3. W poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – to Światowy 

Dzień Chorych. 
 

4. W środę oddajemy cześć Matce Bożej Nieustającej Pomocy. 
 

5. W czwartek organizujemy wycieczkę dla ministrantów, scholi oraz dzieci i mło-

dzieży do kina Helios w Opolu na film pt. Mia i biały lew opowiadający o przyjaźni 
między dziewczynką i młodym lwem, po filmie przejazd do McDonalds’a. Zapisy  

u ks. proboszcza /koszt od 1 os. 20 zł, a rodzeństwo od 1 os. 15 zł za bilet do kina/. 

Wyjazd o godz. 11.00 z parkingu kościoła. 
 

6. W czasie 2-tygodniowych ferii zimowych w piątki nie będzie Mszy św. szkolnej  

dla dzieci i młodzieży oraz spotkań dla bierzmowańców. Dzieciom i młodzieży życzę 

dobrego wypoczynku! 
 

7. W sobotę odbędzie się Parafialny Dzień Seniorów. O godz. 11.00 Msza św. ku czci  

MB Lurdzkiej i MBNP w intencji osób starszych, chorych i ich opiekunów oraz  

Zespołu Caritas naszej parafii, po Mszy św. na plebanii będzie poczęstunek /kawa, 

herbata, ciasto/ dla starszych, chorych i Zespołu Caritas. ZAPRASZAM!!!  
 

8. W marcu chcemy podjąć Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a Nienaro-

dzonego, które istnieje od wielu lat w naszej parafii. Dziękuję Parafianom, którzy  
co roku praktykują to dobre dzieło, zachęcam i w tym roku, szczególnie nowe osoby. 

 

9. Wolne intencje Mszy św.: niedziela 3.03. g. 8.00, Środa Popielcowa 6.03. g. 18.00, 

czwartek 7.03. g. 8.00 i 18.00, piątek 8.03. g. 18.00, sobota 9.03. g. 18.00, niedziela 

10.03. g. 8.00, poniedziałek 11.03. g. 17.00, sobota 16.03. g. 8.00, poniedziałek 18.03. 

g. 17.00, wtorek 19.03. g. 17.00, środa 20.03. g. 17.00, piątek 22.03. g. 17.00, sobota 

23.03. g. 8.00, sobota 30.03. g. 8.00. Bardzo proszę, aby w naszym kościele nie było 

wolnych intencji! Możemy je zamawiać w zakrystii lub telefonicznie. 


