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GAZETKA  PARAFII  ŚWIĘTEGO  URBANA  W  WĘDZINIE 
NR 12/354           II  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU      17.03.2019 
 

 

DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI 
 

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka 

zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć 

miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej 

tajemnicy różańcowej /Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Ma-

ryjo/ oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego 
rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wy-

brane dodatkowe postanowienia. Duchową adopcję 

może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzecze-
nie, które składa się np. w swojej parafii. Można rów-

nież podjąć duchową adopcję prywatnie. 
 
 

Formuła przyrzeczenia 
 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pra-

gnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja, (imię i nazwisko) postana-

wiam mocno i przyrzekam, że od dnia 25 marca biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o urato-

wanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. 

Postanawiam odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego, codziennie            

odmówić jedną tajemnicę różańca i podjąć według uznania postanowienie. 
 

W naszej parafii od wielu lat kilkanaście osób każdego roku dobrowolnie podejmuje 

Duchową Adopcję. W poniedziałek 25 marca br. odbędzie się uroczyste wznowienie 

tego dzieła w naszej parafii na wieczornej Mszy św. SERDECZNIE ZAPRASZAM! 
 

 

Z darem w modlitwie – ks. proboszcz 
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 17.03. – Ad gentes /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Stefana Męcka w 11 rocz. śm., ++ rodziców z obu 

stron oraz + siostrę Irenę i + brata Jana. 
 

10.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Konrada i Janinę Lyko oraz ++ z rodziny i pokr. 
 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

PONIEDZIAŁEK – 18.03. 
18.00 – Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinach PAWELCZYK i TOMAN.  
 

WTOREK – 19.03. – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, Oblubieńca N M P 
18.00 – Ku czci Św. Józefa w intencji PARAFIAN, szczególnie Mężczyzn, Ojców, Mę-

żów, Kawalerów i Młodzieńców naszej parafii, o błog. B., opiekę, zdrowie  
i potrz. łaski.  

   

ŚRODA – 20.03. 
18.00 – O błog. B., opiekę i zdrowie w RODZINIE oraz do Miłos. B. za ++ z rodziny i du-

sze w czyśćcu cierpiące /of. rodz. Goinda/. Modlitwa do MB Nieustającej Pomocy. 
 

CZWARTEK – 21.03. 
  7.00 – Do Miłos. B. i MB Bol. za + męża i ojca Ryszarda, ++ rodziców Piotra i Agnie-

szkę Osyra, ++ Teodora i Marcelinę Wiendlocha, + zięcia Benedykta, + siostrę, 
braci, całe ++ pokr., + Franciszkę Zug z rodzeństwem i rodzicami. 

 

PIĄTEK – 22.03. 
16.30 – Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI-ZALECKAMI. 
17.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Teodora Lelonek, ++ Jadwigę i Piotra 

Świerczok, ++ Marię i Ryszarda Kubik, + Józefa Kubik i ++ pokr.  
  

 

19.30 – Czuwanie Młodzieży w Łowoszowie. 
 

SOBOTA – 23.03. 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla FRANCISZKA WOŚ i całej RODZINY.  
 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.03. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. z otrz. łaski, z prośbą o błog. B., opiekę i zdrowie  

w rodzinie RYSZARDA CHMIEL.  
 

10.00 – Do Miłos. B. za + ojca Piotra w kol. rocz. śm. oraz ++ z rodzin Książek  
i Kubosz. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

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

 

1. BÓG ZAPŁAĆ za WASZE ofiary na potrzeby parafialnej Wspólnoty, do puszki  
na Misyjne Dzieło Pomocy Misjonarzom i na kwiaty do Bożego Grobu. 

2. Dziękuję Paniom, które dbają o czystość kościoła, w tym tygodniu sprzątanie: Mag-
dalena Drzyzga i Aleksandra Krawczyk. 

3. W środę uroczystość Św. Józefa, wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców naszej parafii 
zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00. 

4. W piątek o godz. 16.30 Droga Krzyżowa z Zaleckami za Zmarłych z naszych rodzin, 
o godz. 17.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży szkolnej.  

 

5. W piątek o godz. 19.30 wielkopostne czuwanie młodzieżowe w kościele w Łowoszo-
wie o Sile Bożego Miłosierdzia. Wyjazd młodzieży o godz. 19.15. 

6. W piątki Wielkiego Postu po przyjęciu Komunii św. za pobożne odmówienie  
Modlitwy Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za wspólnotowe odprawienie Drogi 
Krzyżowej możemy zyskać odpust zupełny. 

7. W sobotę o godz. 9.00 bardzo proszę do pomocy 10-12 mężczyzn, również z pi-
łami spalinowymi do cięcia drewna w baraku, proszę też traktor z przyczepą do 
przewozu drewna do kotłowni. To pierwszy etap likwidacji drewnianego baraku. 

8. W niedzielę o godz. 14.30 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
9. ZACHĘCAM Parafian, szczególnie Kobiety do podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji 

dziecka poczętego, a nienarodzonego. W poniedziałek 25 marca o godz. 18.00  
będzie Msza św. w intencji osób, które trwają od lat w tym dobrym dziele oraz 
chcą się dopiero włączyć do tej formy modlitwy, która ratuje ludzkie życie. 

10. Dzieci pamiętają o jałmużnie wielkopostnej składanej do skarbonki. Rodziców  
i Dziadków proszę o zmotywowanie swoich dzieci, aby wytrwały w postanowieniu. 

11. Kieruję specjalną prośbę do wszystkich PARAFIAN, którzy na Mszach św. chodzą 
na tzw. ofiarę, aby solidaryzować się wzajemnie, kiedy są intencje: za Kobiety, Męż-
czyzn, a zwłaszcza za Róże Różańcowe, aby nie robić tutaj różnic, że idą tylko Kobie-
ty albo tylko Mężczyźni. Przemyślmy tę kwestię i odpowiednio podejdźmy do tej 
sprawy – BÓG ZAPŁAĆ za zrozumienie! 

12. Sakrament Bierzmowania będzie udzielany w dekanacie oleskim przez ks. Bisku-
pa w sobotę 12 maja: o godz. 15.00 w Zborowskiem /młodzież naszej parafii – jest 
3 kandydatów/, o godz. 18.00 w Oleśnie. 

13. Wolne intencje Mszy św.: poniedziałek 1.04. g.18.00, poniedziałek 8.04. g.18.00, 
sobota 11.05. g.7.00, środa 15.05. g.18.00, czwartek 16.05. g.18.00, piątek 17.05. 
g.18.00, poniedziałek 20.05. g.18.00, wtorek 21.05. g.18.00, środa 22.05. g.18.00, 
czwartek 23.05. g.18.00, poniedziałek 27.05. g.18.00, wtorek 28.05. g.18.00, środa 
29.05. g.18.00, czwartek 30.05. g.18.00, piątek 31.05. g.18.00. Bardzo proszę, aby  
w naszym kościele nie było wolnych intencji Mszy św.! Możemy zamawiać w za-
krystii lub telefonicznie. 

14. Byłej i nowej P. Sołtys Teresie Kozala oraz Radzie Sołeckiej nowej kadencji życzę 
błog. Bożego, zdrowia i motywacji do działania dla dobra lokalnej społeczności. 


