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GAZETKA  PARAFII  ŚWIĘTEGO  URBANA  W  WĘDZINIE 
NR 15/357             V  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU       7.04.2019 
 
 

18 grudnia 2018 r., zawiązało się Koło Gospodyń Wiej-
skich w Zborowskiem, a poprzez wpis do Krajowego Reje-

stru KGW, nabyło osobowość prawną. Przewodniczącą 
Zarządu Koła została – Anna Bieniek, W-ce Przewodni-
czącą – Lidia Świtała-Jasionek, Członkiem Krystyna Janik. 

Wodzenie niedźwiedzia – to pierwszy temat z zakresu kul-
turowego działania młodego KGW. 22 lata temu młodzież 
wioski, a 14 lat temu dzieci szkolne, po raz ostatni w Zbo-

rowskiem robiły ostatkowy raban z muzyką i tańcem.  
W tym roku, Koło Gospodyń postanowiło reaktywować 

stary zwyczaj Wodzenia Niedźwiedzia czy inaczej Bera. Jest 

to tradycja karnawałowa rozpowszechniona niegdyś w ca-
łej słowiańszczyźnie. Obecnie kultywowana w niektórych 

wsiach na terenach Górnego Śląska i Opolszczyzny. Zwy-
czaj oparty jest na korowodzie przebierańców odwiedzają-

cych wszystkie domostwa, prowadząc uwiązanego na postronku niedźwiedzia – symbolizujące-
go nieszczęścia, które spotkały wieś i jej mieszkańców. Każda gospodyni, odwiedzona przez or-
szak, powinna zatańczyć z niedźwiedziem, bo wróży to szczęście na cały rok. Pod koniec  

zabawy niedźwiedź zostaje zastrzelony przez myśliwego, zgon stwierdza lekarz. Wtedy to okazu-
je się, że narodził się mały miś, którego będzie można wodzić w następnym roku. Mieszkańcy 

Zborowskiego otwarli swoje domostwa dla wesołego korowodu. Gospodynie, a czasem i gospo-
darze tańczyli z misiem, aby dopisywało szczęście. Obdarowywali kolędników jajkami, słody-

czami... nie licząc tego co ukradła Cyganka. Korowód odwiedził również Urząd Gminy Ciasna. 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wspólną zabawę. C.d w 2020 r. Wystąpili: Młoda Para – 
Renata Ledwoń i Anna Szczygieł, Niedźwiedź – Ewa Grzechac, Muzykanci: Jerzy Segeth oraz 

Janusz Jeziorski, Policjant – Grzegorz Bassaj, Leśniczy – Małgorzata Matejczyk, Górnik – Ro-
man Saletra, Kominiarz – Eugeniusz Plaza, Cyganka-Wróżka – Katarzyna Plaza, Gospodarz  

z Małżonką – Anna Bieniek i Lidia Świtała-Jasionek, Siostry Dwie: Zakonna i Służby Zdrowia: 
Renata Pietrucha i Danuta Saletra oraz Kierowca ciągnika – Ryszard Saletra. 

 

Tekst źródłowy: www.ciasna.pl 
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V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 7.04. /kolekta na potrzeby kościoła/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP o dalsze błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie WERONIKI  

i ROMANA LOOSE. 
 

10.00 – /SUMA/ Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. dla rodzin 
SUDA, LESIK, DYMAREK, DITZ i ALBERT. 

 

14.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
 

PONIEDZIAŁEK – 8.04. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Piotra Lesik, + ojca Józefa Wolny i + siostrę  

Gertrudę. 
 

WTOREK – 9.04. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Annę i Augusta Hadzik, ++ Hildegardę i Egona 

Purschke, ++ braci Emila, Jana i Walfryda, + bratanka Andrzeja, + bratanicę 
Krystynę i + wujka Pawła Rerch.  

   

ŚRODA – 10.04. 
18.00 – O błog. B., opiekę Św. Anioła Stróża i zdrowie dla MARCINA z ok. 5 rocz. 

urodzin oraz potrz. łaski dla całej rodziny ROBERTA i IZABELI WICHER. 
Modlitwa do MBNP. 

 

CZWARTEK – 11.04. 
  7.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Piotra i Rozalię Mrosek, ++ siostry Agnieszkę  

i Marię z mężem i córkami, ++ braci Herberta i Pawła z żoną Zofią, ++ teściów 
Jana i Łucję, ++ szwagrów Pawła i Jana oraz dziadków z obu stron. 

 

PIĄTEK – 12.04. 
17.00 – /Szkolna/ Do B. Op. i MBNP o błog. B., opiekę i zdrowie dla WERONIKI i WI-

KTORII z ok. rocz. urodzin oraz AGNIESZKI i PIOTRA HUĆ z ok. kol. rocz. ślubu. 
Droga Krzyżowa z WYPOMINKAMI ZA ZMARŁYCH. 

 

SOBOTA – 13.04. 
  8.00 – Do B. Op. i wstaw. MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże, 

opiekę i zdrowie w rodzinie SERAFIN.  
 

12.00 – /Jubileuszowa/ Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. 
B., opiekę i zdrowie dla JUBILATKI AGNIESZKI LESIK z ok. 90 rocznicy urodzin. 

 

NIEDZIELA PALMOWA – 14.04. – Wielki Tydzień /kolekta na potrzeby kościoła/ 
  8.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Antoniego i Annę Lesik, Franciszka Kubosz z żo-

nami, + ciotkę Marię Lesik, ++ rodzeństwo i pokr. z obu stron. 
 

10.00 – /PROCESJA Z PALMAMI, SUMA/ Do MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze 
błog. B. i zdrowie dla całej rodziny WILKOSZ. 

 

14.30 – Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
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1. W okresie pomiędzy świętami, a odpustem parafialnym rozpoczną się prace 
montażowe nowego płotu wokół terenu kościelnego. Środki finansowe na tę  
niemałą inwestycję przekazał ofiarodawca i w latach ubiegłych został już zamon-
towany płot przed kościołem. Obecne środki pozwolą na montaż płotu z dwóch 
stron /130m/, zaś 3 stronę będziemy chcieli zrealizować w najbliższej przyszłości  
z ofiar parafialnych. Możemy być dumni z tego, co przez ostatnie lata zostało zro-
bione w naszej parafii dzięki Waszej ofiarności! BÓG ZAPŁAĆ za wszystkie ofia-
ry na rożne potrzeby naszego kościoła i parafii – na jej funkcjonowanie!!! 

 

 

2. PODZIĘKOWANIA Rodzinom Kuzaj i Woś za pięknie i szybko odnowioną  
kapliczkę Matki Bożej na Marcach /istnieje 120 lat/. 

 

3. Dziękuję za posprzątanie kościoła /I. Loose i S. Jonek/, za prace porządkowe przy 
rozbiórce starego baraku oraz za dary ofiarowane na farski stół. 

 
 
 

4. Dziś i za tydzień o godz. 14.30 zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 

 

 

5. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna i Droga Krzyżowa. O godz. 19.30 w koście-
le w Borkach Wielkich czuwanie dla młodzieży. Zachęcam naszą młodzież, szcze-
gólnie bierzmowańców, wyjazd o godz. 19.15. 

 

6. W sobotę w kościele seminaryjnym w Opolu obchody Światowego Dnia Młodzieży 
pod hasłem Ławka PNP. Ks. biskup ordynariusz Andrzej Czaja ZAPRASZA przed-
stawicieli młodzieży każdej parafii diecezji opolskiej. Jest to bardzo zobowiązujące 
zaproszenie dla młodych, również z naszej wędzińskiej parafii.  

 
 

7. Za tydzień NIEDZIELA PALMOWA, która rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień. 
Poświęcenie palm na każdej Mszy św., o godz. 10.00 procesja do nowego Krzyża  
Misyjnego i wokół kościoła, proszę o godną posługę przy sztandarach żeńskich  
i męskich. Zostały też odnowione 2 sztandary: żeński i męski młodzieżowy. 

 
 

8. W przyszłą niedzielę Parafialny Zespół CARITAS zaprasza do nabycia baranków 
wielkanocnych i świec paschalików /10 zł/ - wspieramy parafialną CARITAS. 

 

9. Dzieci szkolne przynoszą do zakrystii skarbonki wielkopostne, do której składają 
Dar Serca dla potrzebujących. 

 

10. Od maja do października w 13-ty dzień miesiąca będą odprawione WIECZORY 
FATIMSKIE z procesją wokół kościoła z figurą Matki Bożej. ZAPRASZAM!!! 

 

11. Wolne intencje: sobota 25.05. 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, 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, środa 
3.07. g.8.00, czwartek 4.07. g.18.00, wtorek 9.07. g.18.00, środa 10.07. g.18.00, sobota 
13.07. g.18.00, poniedziałek 15.07. g.18.00, sobota 20.07. g.8.00, piątek 26.07. g.7.00, 
środa 31.07. g.18.00. Godziny mogą jeszcze ulec zmianie na prośbę ofiarodawcy. 


