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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 39/381                  XXV   NIEDZIELA   ZWYKŁA              22.09.2019 

 

Jezus przypomina, że nasze życie jest pełne odpowiedzialności. I że jakiś głębszy sens 

ma to, iż co rusz trzeba przed kimś zdawać sprawę z tego, co i jak uczyniliśmy! Ma ja-

kieś „drugie dno”, że na różne sposoby, w różnych relacjach i zależnościach jesteśmy 

rozliczani z tego, co nam dano i zadano. Dzieci odpowiadają przed rodzicami i wy-

chowawcami, zaś rodzice i nauczyciele odpowiadają przed dziećmi. Wszyscy mamy 

przełożonych, szefów, dyrektorów. Ci ostatni też nie są zostawieni sobie samym, lecz 

zdają sprawę i odpowiadają przed kimś wyżej postawionym. Tym „drugim dnem” 

różnych przejawów odpowiadania przed kimś i odpowiedzialności jest zapewne to,  

że w końcu wszyscy (i to na równi) staniemy przed Bogiem, który dał nam ogrom 

dobra, ale wyznaczył też różne zadania. Wszyscy zostaniemy przywołani i usłyszymy 

jak ten rządca z przypowieści: „Zdaj sprawę z twego zarządu!” Rządca z przypo-

wieści, trwoniący majątek pana, na pewno nie jest wzorem uczciwości. Jest jednak 

wzorem roztropności – co prawda światowej, ale jednak jest to roztropność. Nieuczciwy 

zarządca umiał do końca wykorzystać możliwości, którymi dysponował. Palił mu się 

grunt pod nogami, ale i wtedy trzeźwo widział, że przez pewien czas ma jeszcze pole 

manewru. Korzystał z tego śmiało i konsekwentnie zabezpieczał swoją przyszłość: Przy-

wołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś 

winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje 

zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. – Podobnie postąpił z innymi dłu-

żnikami! Jezus na pewno nie każe nam naśladować systemu i hierarchii wartości, 

właściwych rządcy-oszustowi. Przykładem do naśladowania jest jedynie jego przytomne 

i błyskawiczne rozeznanie się w swej nowej (trudnej) sytuacji, wyciągnięcie wniosków  

i konsekwentne działanie!  

Z darem modlitewnym – ks. Proboszcz 
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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09. – /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do B. Op. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., dary Ducha Św., 

opiekę i zdrowie dla KAMILA LOOSE z ok. rocz. urodzin i potrz. łaski dla całej 
rodziny, za ++ dziadków Klarę i Józefa Wolny oraz Helenę i Edmunda. 

 

10.00 – Do B. Op. i Św. Anioła Stróża z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalszą opiekę, 
zdrowie i dary Ducha Św. dla DZIECI z ok. urodzin oraz błog. B. dla całej  
rodziny JÓZEFA KUBOSZ. Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów. 

  

 

PONIEDZIAŁEK – 23.09. – Św. Pio z Pietrelciny, kapłana 
 18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla KORNELII i ŁUKASZA z ok. rocz. ślubu, potrz. łaski dla DZIECI oraz 
rodzin ROJ i PIECHOTA.  

    

WTOREK – 24.09. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ rodziców Matyldę i Emila Chmiel oraz ++ z rodziny. 
  

ŚRODA – 25.09. – Bł. Władysława z Gielniowa, kapłana 
18.00 – Do B. Op. i dary Ducha Świętego, o błog. i zdrowie dla KS. BŁAŻEJA, pallotyna  

z ok. rozpoczęcia studiów na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie – of od 
rodziny A. Benisz. Modlitwa do MBNP.  

   

CZWARTEK – 26.09. 
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B. i zdrowie 

dla całej rodziny CZYRNY.  
   

PIĄTEK – 27.09. – Św. Wincentego a Paulo, kapłana 
18.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + matkę Agnieszkę Kowalczyk w 20 rocz. śm., + ojca 

Jana, ++ braci Bernarda i Józefa oraz + chrzestną Reginę Macioł. 
 Spotkanie dla bierzmowańców wszystkich 3 roczników przygotowania.  
 

19.30 – CZUWANIE MŁODZIEŻY W ŁOWOSZOWIE. 
SOBOTA – 28.09. – Św. Wacława, męczennika 
  7.00 – Zbiórka i wyjazd na pielgrzymkę do Paczkowa, Głębinowa i Nysy. 
 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09. /kolekta inwestycyjna na MALOWANIE KOŚCIOŁA/ 
  8.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie ERNESTA i JADWIGI LESIK.  
 

10.00 – Do Miłos. B. za + ojca Alojzego Kubosz, ++ rodziców Annę i Henryka  
Skowronek oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron. 

 Naboż. w int. Parafian i Dobrodziejów. 
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1. Wolne intencje w 2019 r.: sobota 19.10. g.8.00, poniedziałek 21.10. g.17.00, środa 30.10. 
g.17.00, czwartek 31.10. g.17.00, sobota 16.11. g.8.00, piątek 22.11. g.17.00, wtorek 26.11. 
g.17.00, czwartek 28.11. g.17.00, piątek 29.11. g.17.00, piątek 6.12. g.17.00, sobota 14.12. 
g.8.00, poniedziałek 16.12. g.17.00, wtorek 17.12. g.17.00, środa 18.12. g.17.00, sobota 21.12. 
g.8.00, wtorek 24.12. g.7.00, środa 25.12. g. 8.00, piątek 27.12. g.7.00. Godziny będą dosto-
sowane do Waszych potrzeb. Zachęcam PARAFIAN do zamawiana INTENCJI mszal-
nych na 2020 r., najpierw jubileusze i rocznice, a od października za bliskich zmarłych. 

 
 
 

 

2. Kolekta dzisiejsza na potrzeby naszego kościoła /renowacja murku przed kościołem/.  

W przyszłą niedzielę kolekta inwestycyjna na MALOWANIE KOŚCIOŁA i ocieplenie bu-
dynku plebanii. Na jesieni chcemy zorganizować zbiórkę ZŁOMU z przeznaczeniem  
na malowanie kościoła. Proszę o zgłoszenie większej ilości złomu. 

3. Dzisiaj o godz. 11.00 odpust w Zborowskiem ku czci Podwyższenia Krzyża Św., w Borkach 
Wielkich od godz. 15.00 na boisku festyn z okazji Dni Borek. 

4. BÓG ZAPŁAĆ p. Markowi Szwedzińskiemu z Lublińca za ofiarowanie naszej parafii napisu  
z nierdzewnego metalu, który został zawieszony i podświetlony na frontowej ścianie kaplicy 
przedpogrzebowej /z ok. 25 rocznicy poświęcenia/; jest tam bardzo wymowna treść: CZAS 

UCIEKA, WIECZNOŚĆ CZEKA. Na cmentarzu zostały też zamontowane bramy z obu stron 
oraz furtka z bramą wejściową, w tym 2 krzyże na słupkach, będą też wymienione na no-
we 4 metalowe przęsła od strony wjazdu na cmentarz. Własnym kosztem doświetliliśmy 
krzyż na skrzyżowaniu k. p. Szulc, zaś kosztem gminy przed Dożynkami został podświetlony 
obiekt starego kościoła, Te święte miejsca w naszej parafii są teraz bardziej widoczne. 

5. Dziękuję Paniom, które co tydzień troszczą się o czystość kościoła, w tym tygodniu: Helena 
Sklorz i Urszula Huć. 

6. Dziękuję Organistom za posługę na Mszach św., a Parafianom za dary na stół plebanijny. 
 

7. W piątek o godz. 18.00 Msza św. szkolna. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do sakra-

mentu bierzmowania wszystkich roczników: kl. 6, 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 1 szkoły 
średniej. Obecność jest obowiązkowa, rodziców proszę o dopilnowanie obecności! Przypo-
minam, że dzieci i kandydaci do bierzmowania po Mszach św. niedzielnych odbierają plan-
szę ZIERENKO z niedzielną ewangelią oraz krzyżówkami pogłębiających wiedzę religijną. 

8. W piątek o godz. 19.30 w Łowoszowie I po wakacjach CZUWANIE MŁODZIEŻOWE pod 
hasłem Dobry Start. Konferencję wygłosi nowy wikary z Borek W. o. Makary. ZAPRA-
SZAM młodzież naszej parafii, szczególnie kandydatów do bierzmowania i starszą. 

 

9. W sobotę o godz. 7.00 na parkingu kościoła zbiórka i wyjazd na pielgrzymko-wycieczkę 
do Paczkowa, Głębinowa i Nysy /koszt 60 zł/. Powrót w godzinach wieczornych. Nie ma 
wyjątkowo mszy św. porannej! 

10. W zakrystii można nabyć kolorowy kalendarz rolniczy na 2020 r. /25 zł/. 
11. W 2020 r. współorganizujemy pielgrzymki zagraniczne: do Włoch /23-28 marca, koszt ok. 

1800 zł/ i Medjugorie /20-28 czerwiec, koszt ok. 1700 zł/. Chętnych na pielgrzymkę do 
Włoch proszę o pobranie ze stolika i wypełnienie deklaracji i oddanie u ks. proboszcza. 

 

 


