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Poczęstunek na plebanii przygotowany przez parafialną CARITAS 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

GAZETKA PARAFII ŚWIĘTEGO URBANA W WĘDZINIE 
NR 9/351                       VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA          24.02.2019 
 

Wyobraźmy sobie, że oto dziś staje pośród nas ktoś cieszący się dużym autorytetem 

społeczno–moralnym i ogłasza swój program ideowy: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają  

i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Gdyby nawet przemilczał, że chodzi jesz-

cze o nadstawianie drugiego policzka, udzielanie pożyczki bez naliczania procentu  
i rezygnację z dochodzenia swoich praw, ilu ludzi poszłoby za tym człowiekiem? Ilu 

ludzi potraktowałoby to przesłanie z całą powagą? Czy znaleźliby się tacy, którzy dla 

poparcia tego programu oddaliby swój głos? Nie jest to zwykłe gdybanie ani problem 
czysto teoretyczny. Bo gdyby tacy ludzie się nie znaleźli, to by oznaczało, że po blisko 

dwóch tysiącach lat nie ma już pośród nas prawdziwych chrześcijan. Dość często 

spotykamy się z wyznaniem: „Jestem chrześcijaninem, ale tylko do momentu, w którym 
nakłania się mnie do miłości nieprzyjaciół”. Ci, którzy tak twierdzą, nie zdają sobie 

sprawy, że tam, gdzie w ich mniemaniu chrześcijaństwo się kończy, tam się ono 

właściwie dopiero zaczyna. To właśnie przykazanie miłości nieprzyjaciół i wezwanie  
do zaniechania zemsty stanowi najbardziej charakterystyczną dla nauki Chrystusa 

zasadę etyczną, odróżniającą w sposób najbardziej wyrazisty chrześcijaństwo od innych 

religii i systemów etycznych. Czy ten najbardziej oryginalny element nauki Jezusa nie 
pozostaje wciąż intrygującą, ale w zasadzie nie zrealizowaną sugestią? Trudności z zaa-

kceptowaniem tego przykazania wynikają z błędnego rozumienia istoty miłości. Ro-

zumie się ją zwykle jako szczególne uczucie sympatii do drugiego człowieka, połączone 
z pragnieniem trwania w jego bliskości. Istota miłości nie leży jednak w uczuciach, lecz 

w pragnieniu i urzeczywistnianiu dobra drugiej osoby. W praktyce może to oznaczać 
danie szansy nawrócenia, podjęcie działań prowokujących do poprawy lub jak by to 

powiedział Norwid – podniesienie nieprzyjaciół do godności znośnych sąsiadów. Dając 

nam przykazanie miłości nieprzyjaciół Chrystus nie wymaga od nas, byśmy tych 
nieprzyjaciół lubili i czuli do nich sympatię. Chrystus nie każe nam ich lubić, lecz miło-

wać, to znaczy pragnąć ich dobra i starać się to dobro realizować w codzienności.  
 

Z kapłańskim błogosławieństwem – ks. Proboszcz  
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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. 
 

PONIEDZIAŁEK – 25.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za ++ Matyldę i Emila Chmiel, ++ dziadków Chmiel i Gbur oraz 

++ z rodziny. 
 

WTOREK – 26.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + syna Józefa, + córkę Bernadetę, + męża Bernarda, ++ zięcia  

z żoną, ++ rodziców z obu stron i wszystkich ++ z tego miejsca.  
 

ŚRODA – 27.02. 
17.00 – Do Miłos. B. za + matkę Luizę Glenz w 6 rocz. śm., + ojca Augustyna i wszy-

stkich ++ z rodziny Stefana Wieczorek.  
  Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 

CZWARTEK – 28.02. 
  7.00 – Do Miłos. B. i MB za + matkę Gertrudę Kurpiel w rocz. śm., + ojca Teodora,  

++ dziadków, + męża Franciszka Sklorz z rodzicami i rodzeństwem, ++ z pokr.  
i z tego miejsca. 

 

I PIĄTEK – 1.03. – Czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej BERNARDA SKLORZ.  
 Nabożeństwo do NSPJ. 
16.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży szkolnej. 
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + Mariana Zug w 30 dzień po śm. 
 

I SOBOTA – 2.03. – Czcimy Niepokalane Serce NMP 
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi. 

  8.00 – Do Niep. Serca Maryi o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz  
za + ks. Prob. Alojzego Muszalika, ++ kapłanów i siostry zakonne – of. od Róży 
Bernarda Sklorz. Nabożeństwo do Niep. Serca NMP. 

 

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 3.03. – Adoracja Najśw. Sakramentu /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla JÓZEFA WOŁEK z ok. 66 rocz. urodzin. 
10.00 – /SUMA/ Do B. Op. i wstaw. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze 

błog. Boże, zdrowie i dary Ducha Św. dla ZUZI i ANTKA ROJ z ok. kol. rocz. 
urodzin oraz potrz. łaski dla rodzin ROJ i PIECHOTA.  

  Rozpoczęcie Adoracji – godziny adoracyjne.  

14.30 – Nabożeństwo na zakończenie Adoracji. 
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1. Dzisiejsza kolekta inwestycyjna specjalna na malowanie kościoła i ocieplanie pleba-

nii, w następne niedziele na CELE PARAFIALNE /ogrzewanie, energia elektr./. 

BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary na podawane cele i potrzeby parafii!!! 
 

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

Krystyna Gryga i Elżbieta Kulik. 
 

3. Dziękuję także za dary na stół plebanijny oraz za każdą pomoc i życzliwość. 
 

4. W tym tygodniu I piątek i sobota miesiąca marca. Modlimy się za członków Róży 

Różańcowej Bernarda Sklorz, o nowe powołania do Służby w Kościele, trwanie  

w powołaniu oraz za ++ kapłanów i siostry zakonne. 
 

5. Okazja do spowiedzi św. I-piątkowej od godz. 16.40, dla dzieci i młodzieży w pią-

tek od godz. 16.30. 
 

6. W piątki o godz. 17.00 Msza św. szkolna dla dzieci i młodzieży. 
 

7. W piątek o godz. 19.30 Rejonowe Spotkanie dla Młodych w kościele Najśw. Serca 

Pana Jezusa w Kluczborku. Zachęcam młodzież naszej parafii, wyjazd g. 18.45. 
 

8. Odwiedziny chorych odbędą się w sobotę w tygodniu rekolekcyjnym /9.03./. Reko-

lekcje Wielkopostne w dniach 6-10 marca poprowadzi KS. JERZY ŁAPIŃSKI MSF,  

Misjonarz Zgromadzenia Św. Rodziny, proboszcz ze Ścinawy Małej /dek. Biała/. 
 

9. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00 Adoracja Najświętszego Sakra-

mentu przed Wielkim Postem /40-godzinne nabożeństwo/ według planu: 
    

 do godz. 11.30 – uczestnicy Mszy św.  
 11.30 – Marce, Grucki, Kowie 
 12.30 – Kierocie, Domy Celne 
 13.30 – Centrum, Październia 
 14.30 – Dzieci szkolne i kandydaci do bierzmowania – błogosławieństwo. 

 

ZAPRASZAM Parafian na czas ADORACJI! 
 

Zadbajmy o to, aby Pan Jezus w kościele ani przez chwilę nie był sam!!! 
 

10. W zakrystii możemy już składać WYPOMINKI-ZALECKI za Zmarłych, których  
będziemy polecać modlitwom w czasie Drogi Krzyżowej. Kartki są wyłożone na sto-
liku w przedsionku kościoła. Do nabycia jest Nasza Arka. 

 

11. Wolne intencje Mszy św.: sobota 9.03. g. 9.00, poniedziałek 11.03. g. 17.00, ponie-
działek 18.03. g. 17.00, środa 20.03. g. 17.00, sobota 30.03. g. 8.00. Bardzo proszę, 
aby w naszej parafii nie było wolnych intencji! Możemy je zamawiać w zakrystii 
po Mszach św. lub telefonicznie. 

12. INFORMACJA: w dniach 26 i 28 lutego przy hali sportowej w Ciasnej odbędą się 

badania mammograficzne, dla pań w wieku od 50 do 69 lat badania będą bezpłatne. 


