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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
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OSP Wędzina powstała w 1924 r. z inicjatywy mieszkańców wsi. Na jej wyposażeniu 
była bryczka konna ze sprzętem gaśniczym, która po generalnym remoncie w 1992 r. 
brała udział w licznych zawodach m.in. w Zawodach Sikawek Konnych w Szemro-
wicach na Górnym Śląsku. W 1994 r. ze składek miejscowej społeczności zostaje 
ufundowany dla jednostki sztandar. W kolejnych latach strażacy zakupują ze środków 
własnych samochód pożarniczy Żuk, beczkę o poj. 3,5 tys. litrów z motopompą 
zainstalowaną na przyczepie, którą ciągnął traktor. Obecnie na wyposażeniu jest sa-
mochód VW LT/35 z agregatem pompowym i linią szybkiego natarcia, pilarki, agregat 
prądotwórczy i aparaty powietrzne. Jednostka posiada system selektywnego wy-
woływania. W najbliższych planach ochotników z Wędziny jest rozbudowa remizy  oraz 
doposażenie strażaków w sprzęt i umundurowanie. Dzisiaj jednostka liczy 20 osób,  
w tym 2 dziewcząt i 10 chłopców w MDP, którzy zdobywają laury w licznych zawodach. 
Skład Zarządu OSP: Ł. Roj /prezes/, J. Kubosz /naczelnik/, R. Wilkosz /wiceprezes/,  
P. Kuliberda /gospodarz/, z-ca naczelnika/.           Z Kroniki OSP woj. śląskiego 2018 r.  
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II NIEDZ. WIELKANOCNA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 28.04. /kolekta na Caritas diecezji/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Helenę i Edmunda Loose oraz + ojca Józefa 

Wolny. 
10.00 – Do Chrystusa Zmartw. i MBNP dziękując za otrz. łaski, prosząc o dalsze błog. 

Boże, opiekę i zdrowie dla KRYSTYNY i JÓZEFA KUBOSZ w kol. rocz. ślubu oraz 
dary Ducha Św. dla dzieci. Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

  

PONIEDZIAŁEK – 29.04. – Święto Św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, opiekę  

i zdrowie w rodzinie GBUR.  
 

WTOREK – 30.04. – UROCZ. ŚW. WOJCIECHA, biskupa i męczennika 

  7.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie  
dla całej rodziny ERNESTA LESIK. 

 

ŚRODA – 1.05. – ŚW. JÓZEFA, Robotnika /rozpoczęcie nabożeństw majowych/ 
18.00 – Do Miłos. B. za + ojca i teścia Pawła Huć w kol. rocz. śm.  
  Pierwsze naboż. majowe. 
 

I CZWARTEK – 2.05. – Św. Atanazego, biskupa i Doktora K-ła, czcimy Najśw. Sakrament 

18.00 – Do Miłos. B. za + ojca Antoniego z żoną Józefą Parkitny, + brata Stanisława 
Parkitny z żoną, ++ 2 siostry Zofię i Mariannę z mężami, + bratową Mariannę 
Parkitny i + zięcia Andrzeja Krawczyk.  

  Naboż. majowe w int. nowych powołań do Służby w Kościele. 
 

I PIĄTEK – 3.05. – UROCZYSTOŚĆ N M P, KRÓLOWEJ POLSKI /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Ku czci NSPJ za żyjących i ++ z Róży Różańcowej AGNIESZKI KACZMARZYK.  
10.00 – Ku czci Św. Floriana za żyjących i ++ STRAŻAKÓW z Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wędzinie z RODZINAMI z okazji 25 rocznicy nadania SZTANDARU  
i 95 rocznicy POWSTANIA OSP w Wędzinie – obrzęd poświęcenia sztandarów. 

 Naboż. majowe i do NSPJ. 
 

I SOBOTA – 4.05. – Św. Floriana, męczennika, patrona Strażaków 
  7.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Sercu Maryi. 
  8.00 – Ku czci Niep. Serca NMP w int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych 

oraz za + ks. Proboszcza A. Muszalika i ++ duszpasterzy – of. od Róży Róż.  
Agnieszki Kaczmarzyk. Naboż. majowe i do Niep. Serca Maryi. 

   

  9.30 – Odwiedziny Chorych. 
11.00 – Spotkanie bierzmowańców z kl. III gimnazjum. 
 

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 5.05. /kolekta gospodarcza/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za + męża i ojca Józefa Wolny oraz ++ z rodzin Wolny i Huć. 
10.00 – Do NSPJ za ++ rodziców i dziadków Wiesławę i Stanisława Korczowskich  

o spokój ich dusz. 
14.30 – Nabożeństwo majowe. 

15.00 – Katecheza dla rodziców dzieci I rocznicy Komunii Św. 
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1. BÓG ZAPŁAĆ Mężczyznom za cięcie drewna opałowego i prace porządkowe. 
2. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła /N. Gbur, R. Kucharczyk/. 
3. Kolekta dzisiejsza na diecezjalną Caritas, w piątek na bieżące płatności parafii,  

w następną niedzielę m.in. na potrzeby cmentarza w Wędzinie /nowa furtka i bra-
my. BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofiary na nasze cele parafialne. 
 

 

4. Od środy 1 maja zapraszam Parafian i Czcicieli Matki Bożej do udziału w nabo-
żeństwach majowych: w tygodniu po Mszach św., w niedziele o godz. 14.30, a nie-
które majowe będą odprawiane przy przydrożnych Krzyżach /odnowionych/.  
 

5. W środę wspominamy Św. Józefa, Robotnika. W Jemielnicy diecezjalne Święto 
Rodziny i Jarmark Cysterski oraz Emaus kapłański. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 
11.00 w kościele parafialnym. Szczegółowy program na stronie parafialnej. 

 

6. W piątek uroczystość NMP, Królowej Polski. Msze św. o godz. 8.00 i 10.00 w in-
tencji Strażaków OSP Wędzina. Strażakom dziękuję za każdą pomoc, szczególnie 
za posługi przy sztandarze i baldachimie w czasie parafialnych uroczystości.  
Na Mszy św. o g. 10.00 będą poświęcone odnowione poczty sztandarowe! 

 

7. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, piątek i sobota miesiąca. 
 

8. Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży w piątek przed każdą Mszą św. 
 

9. W sobotę od godz. 9.30 odwiedziny Chorych. O godz. 11.00 katecheza dla bierz-
mowańców z kl. III gimnazjum przygotowująca do Sakramentu Bierzmowania. 

 

10. W niedzielę po nabożeństwie majowym na plebanii katecheza dla rodziców dzieci  
I rocznicy Komunii Świętej. ZAPRASZAM! 

 

11. W zakrystii możemy nabyć kolorową gazetkę o Peregrynacji Obrazu MB Często-
chowskiej w 1995 r. ze zdjęciami. Warto nabyć jako pamiątkę /10 zł/. 

 

12. W sobotę 8 czerwca organizujemy pielgrzymko-wycieczkę do Sanktuarium MB 
Fatimskiej w Zakopanem i Bazyliki Wniebowzięcia NMP w Ludźmierzu z figurką 
MB nazywanej Gaździną Podhala. Koszt od 1 os. 95 zł, zapisy chętnych w zakrystii. 
Wyjazd o godz. 4.30, powrót ok. północy. Zapraszam do pielgrzymowania! 

 

13. Wolne intencje mszalne: wtorek 28.05. g.18.00, środa 29.05. g.18.00, czwartek 
30.05. g.18.00, sobota 8.06. g.8.00, poniedziałek 10.06. g.7.00, poniedziałek 17.06. 
g.18.00, czwartek 20.06. g.7.00, wtorek 25.06. g.18.00, piątek 28.06. g. 7.00 i 18.00, 
sobota 29.06. g.8.00, czwartek 4.07. g.18.00, poniedziałek 8.07. g.18.00, wtorek 9.07. 
g.18.00, sobota 13.07. g.18.00, poniedziałek 15.07. g.18.00, sobota 20.07. g.8.00, pią-
tek 26.07. g.7.00, środa 31.07. g.18.00, czwartek 1.08. g. 18.00, piątek 2.08. g.18.00, 
wtorek 6.08. g.18.00, środa 7.08. g.18.00, piątek 9.08. g.18.00, piątek 16.08. g.18.00, 
poniedziałek 19.08. g.18.00, wtorek 20.08. g.18.00, piątek 23.08. g.18.00, niedziela 
25.08. g.8.00, poniedziałek 26.08. g.7.00, wtorek 27.08. g.18.00, środa 28.08. g.18.00, 
czwartek 29.08. g.18.00, niedziela 1.09. g.8.00 i 10.00. Proszę o zamawianie. 


