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Wyjazd dla dzieci do kina Helios w Opolu 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 8/350                          VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA          17.02.2019 
 

Jedno z największych napięć, jakie występują w Biblii – to napięcie między prze-

kleństwem a błogosławieństwem. Błogosławieństwo jest tajemnicą wybrania, podczas 

gdy przekleństwo – to misterium odrzucenia. Chrystus jednak „wykupił nas z prze-

kleństwa Prawa”, a przekazał we władanie błogosławieństwa i Ducha Świętego. 

Pokonane przez Chrystusa przekleństwo pozostaje mimo to bolesną rzeczywistością. 

Atak przekleństwa następuje tam, gdzie rodzi się dobro. Zadaje nieraz straszne rany, 

może nawet zabić – ale nie na wieki. Dlatego „jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie 

nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania”. Dopiero 

w świetle tajemnicy Zmartwychwstania „ucieszyło się moje serce i rozradował się mój 

język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei”. Bóg chce ratować każdego 

człowieka. W każdym pokłada nadzieję, bo przecież miłość „we wszystkim pokłada 

nadzieję”. Dla Boga nikt nie jest przegrany. Bóg, który nam wszystko przebaczył  

w swoim Synu, uczy nas, jak należy zwyciężać przekleństwo przebaczeniem i miłością. 

Chrześcijanin nie może już więcej złorzeczyć, lecz na wzór Jezusa błogosławić tym, 

którzy go oczerniają. Cóż za nagrodę mieć będziecie, jeśli „miłujecie tych, którzy was 

miłują”? Ewangelia wprowadza nas na szczyty świętości właśnie dzięki miłości nie-

przyjaciół. „Błogosławcie, a nie złorzeczcie”. Pokładajcie we wszystkim nadzieję. Szu-

kajcie we wszystkim Światła. Aby nie zwątpić w Światło, człowiek potrzebuje wycho-

wania duszy. Lepszej lekcji niż w Kazaniu na Górze nie znajdzie. Nie możemy jednak 

patrzeć na życie przez pryzmat nieszczęścia. Wówczas stajemy się pesymistami, 

malkontentami. Szukamy wokoło winnych. Czasem mamy nawet pretensje do samego 

Boga. I czasem od Niego odchodzimy. A mogę spojrzeć inaczej na swoje nieszczęście: 

przez pryzmat błogosławieństw. Mogę odkryć, że moja nędza i mój ból przyciąga wzrok 

miłosiernego Boga. W moim cierpieniu jest dla mnie szansa: błogosławieństwo Boga.  

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. Proboszcz  
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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. 
 

PONIEDZIAŁEK – 18.02. 
17.00 – Do MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie EMILA CHMIEL. 
 
WTOREK – 19.02. 
17.00 – Do B. Op. z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

dla GABRIELI KOWALSKIEJ z ok. 33 rocz. urodzin. 
 

ŚRODA – 20.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Zofię i Franciszka Huć w rocz. śm., poległego 

Józefa Huć, ++ dziadków, + ojca Józefa Gryga oraz dusze ++ z tej rodziny. 
  Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 

CZWARTEK – 21.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + syna Mariusza Jelonek z ok. rocz. urodzin.  
   

PIĄTEK – 22.02. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Bernarda Kompała, ++ Matyldę i Emila 

Chmiel oraz ++ dziadków z obu stron. 
  

SOBOTA – 23.02. – Św. Polikarpa, biskupa i męczennika 
  8.00 – Do Miłos. B. i MBNP za ++ rodziców Annę i Wiktora Wróbel, ++ ojców 

Ryszarda Huć i Engelberta Wengel, + siostrę Małgorzatę z mężem Jerzym  
i ++ pokr. 

 

15.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
B. i zdrowie dla Jubilata JANA z ok. 50 rocznicy urodzin i potrz. łaski dla całej 
rodziny SKOWRONEK.     

 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.02. /kolekta inwestycyjna specjalna/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o błog. Boże dla KAMILA w dniu 

urodzin i potrz. łaski dla całej rodziny MĘCKA. 
10.00 – /SUMA/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., 

opiekę i zdrowie w rodzinie SABINY KUCHARCZYK, dary Ducha Św. dla dzieci, 
wnuków i prawnuków oraz do Miłos. B. za + męża i ojca Tadeusza, + zięcia 
Dariusza, + brata Andrzeja i ++ rodziców z obu stron. 

 Nabożeństwo eucharystyczne. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ za dzisiejszą kolektę na POTRZEBY PARAFIALNE, na przyszłą niedzielę 

kolekta tzw. inwestycyjna specjalna na malowanie kościoła i ocieplanie plebanii. 
 

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

Monika Lizurej i Maria Gryga. 
 

3. Dziękuję Paniom z Zespołu CARITAS za przygotowanie parafialnego Dnia  

Seniorów, a Parafianom za modlitewny udział we Mszy św. i radosne spotkanie 

przy stole na plebanii. Gościliśmy Siostrę Zak. Bogumiłę z Sierakowa Śl. 
 

4. We wtorek i w piątek o godz. 11.00 wyjazd dla ministrantów na basen w Oleśnie 
/według punktacji w miesiącu styczniu/. 

 

5. W piątek nie będzie Mszy św. szkolnej dla dzieci i młodzieży. W kościele w Borkach 

Wielkich o godz. 19.30 czuwanie młodzieżowe. 
 

6. W sobotę o godz. 11.00 próba śpiewów dla scholi liturgicznej. O godz. 18.00 w klu-

bie spotkanie sprawozdawcze za 2018 r. dla Strażaków i Sympatyków. 
 

7. Kobiety naszej parafii, które chcą należeć do diecezjalnej Maryjnej Wspólnoty 

Opiekunek Dziecięctwa Bożego z siedzibą w Oleśnie, proszę o oddanie w zakrystii 
wypełnionych DEKLARACJI KANDYDATKI /wzięto 20 sztuk/. 

 

8. Wolne intencje Mszy św.: niedziela 3.03. g. 8.00, czwartek 7.03. g. 8.00, sobota 9.03. 
g. 18.00, poniedziałek 11.03. g. 17.00, poniedziałek 18.03. g. 17.00, wtorek 19.03.  

g. 17.00, środa 20.03. g. 17.00, sobota 30.03. g. 8.00. Bardzo proszę, aby w naszym 

kościele nie było wolnych intencji! Możemy je zamawiać w zakrystii po Mszach 

św. lub telefonicznie. 
 

9. INFORMACJE: a/ Wójt Gminy Ciasna zaprasza wszystkie dzieci z terenu Gminy  

do korzystania z dmuchanych atrakcji – zjeżdżalni, które będą nieodpłatnie udo-
stępnione na hali sportowej w Ciasnej i Sierakowie Śl. w terminie 18 – 22 lutego br. 

/od poniedziałku do piątku/, b/ w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ciasnej lub telefo-

nicznie do końca lutego mogą się zgłaszać pary małżeńskie, które obchodzą w tym 
roku jubileusze: 50, 55, 60 i 65-lecia małżeństwa. 
 

 

            Na wesoło  

  Zebranie.  

- Ktoś z państwa chciałby coś dodać?  

- Tak, ja bym chciał coś dodać.  

- Słucham?  

- Dwanaście plus siedem, dziękuję. 


