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GAZETKA    PARAFII    ŚWIĘTEGO    URBANA    W    WĘDZINIE 
NR 40/382                 XXVI   NIEDZIELA   ZWYKŁA             29.09.2019 

 
 

„Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień 

świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 

Łazarz”. Znamy imię ubogiego – Łazarz. Tytułowy bogacz nie ma imienia. Jezus 
powiedział o nim „pewien człowiek bogaty”. Można by w tym doszukiwać się wyrazu 

szczególnej delikatności, a nawet litości Jezusa wobec bogacza. Nie chciał podać jego 
imienia - aby go nie pozbawić czci w oczach słuchaczy. Taka delikatność z pewnością 

jest godna pochwały i naśladowania. Niestety, często bywa tak, że piętnując czyjeś złe 

postępowanie, nie pamiętamy o tym. Podajemy dokładne dane osobowe. Ten i ten 

zrobił to i to. Wtedy najczęściej nie interesuje nas ostrzeżenie przed grzechem  

i odrzucenie go, ale potępienie grzesznika. Jezus nie podaje imienia potępionego 

bogacza i ma to swoje głębsze uzasadnienie, aniżeli delikatność lub kurtuazja. Imię dla 
słuchaczy Jezusa oznaczało osobę. Posiadać imię, to znaczyło być kimś.  Bogacz nie ma 

imienia. Jest nikim. Czyżby bogactwo było zbyt małą wartością, aby posiadać 

znaczenie? Czyżby inne wartości aniżeli materialne decydowały o tym, że jest się kimś 
wobec Boga i ludzi? Bogacz zagubił się w swym bogactwie i poszukiwaniu przyjemności 

życiowych, ale nie uczyniły go one kimś wyjątkowym, niezwykłym. Nie nadały mu 

imienia. Pozostał w tłumie podobnych sobie chciwych doznań i wrażeń. Być może kupił 
sobie za życia „imię”, którym wzywali go przyjaciele i słudzy, ale jego imię nie zostało 

zapisane w „Księdze życia”, o której mówi Apokalipsa. Wydawało mu się, że jest bogaty, 

a był najbiedniejszym z ludzi.  Natomiast Łazarz jest bogatszy od anonimowego bo-
gacza. Ma imię. Swoim życiem wpisał się w serce Boga. Jezus go zapamiętał. Nie jest 

jednym z wielu żebraków. Jest kimś, kogo zna Jezus. My również na chrzcie świętym 
otrzymaliśmy imię, które wyróżnia nas spośród wielu innych osób. Mamy imię, które 

wyraża naszą godność dzieci Bożych. Przypowieść o bogaczu (bez imienia) i żebraku 

(który miał dobre imię) jest ostrzeżeniem dla nas. Tą przypowieścią Chrystus mówi 

nam: Ceńcie sobie to. Zarabiajcie na dobre imię u Boga i bliźnich.  
 

Z darem w modlitwie – ks. Proboszcz 
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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 Sko-
wronek oraz wszystkich ++ z rodzin z obu stron. Naboż. w int. Parafian i Do-
brodziejów.   

 

PONIEDZIAŁEK – 30.09. – Św. Hieronima, kapłana i Dra Kościoła  
18.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za odebr. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla Jubilatki MARII SUCHECKIEJ z ok. 80 rocznicy urodzin. 
 

WTOREK – 1.10. – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Dra Kościoła 
17.30 – Różaniec w int. Misji Św. i Róży Różań. M. Leschik. 
18.00 – Do B. Op. i MB Różań. z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie dla EUGENII MAŁCZAK z ok. 91 rocz. urodzin oraz dla DZIECI, 
WNUKÓW i WNUCZĄT, za + męża Edwarda Małczak i ++ z rodziny. 

 

ŚRODA – 2.10. – Św. Aniołów Stróżów 
17.30 – Różaniec w int. Róży Różań. A. Kaczmarzyk. 
18.00 – Do MB Różańcowej, o błog. B., opiekę i zdrowie w rodzinie JÓZEFA i MARII 

HADZIK. 
 

I CZWARTEK – 3.10. – Czcimy Najśw. Sakrament i Kapłaństwo 
17.30 – Różaniec w int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. 
18.00 – Do Miłos. B. za ++ matkę Józefę Parkitny z mężem, + brata Stanisława Parkitny 

z żoną, ++ 2 siostry Zofię i Mariannę z mężami, + zięcia Andrzeja Krawczyk 
oraz + bratową Mariannę Parkitny. 

I PIĄTEK – 4.10. – Św. Franciszka z Asyżu, czcimy Najśw. Serce Pana Jezusa 
  7.00 – Ku czci NSPJ w int. żyjących i zmarłych z Róży Różań. R. CHMIEL.  
 Naboż. do NSPJ. 
17.30 – Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży. 

18.00 – /Szkolna/ Do Miłos. B. za + męża i ojca Teodora Lelonek w 2 rocz. śm. i wszy-
stkich ++ z rodziny. Różaniec w int. ministrantów, scholi, dzieci, młodzieży i rodzi-
ców parafii.  

 

I SOBOTA – 5.10. – Św. Faustyny Kowalskiej, czcimy Niepokalane Serce NMP 
  6.30 – Różaniec wynagradzający za grzechy i zniewagi Sercu Jezusa i Maryi. 
  7.00 – Do Niepok. Serca Maryi o nowe powołania kapłańskie,  zakonne i misyjne oraz 

za ++ kapłanów i siostry zakonne – od Róży Różań. R. CHMIEL. Naboż. do Niep. 
Serca NMP. 

  9.00 – Odwiedziny Chorych i Starszych.  
 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 6.10. /kolekta parafialna/ 
  8.00 – Do Miłos. B. + męża Alojzego Kubosz, ++ rodziców z obu stron i ++ pokr.  

z obu stron. 
10.00 – Do B. Op. i MBNP z podz. za otrz. łaski, z prośbą o dalsze błog. B., opiekę  

i zdrowie w rodzinie SYLWII i PIOTRA KULIBERDA. 
 

14.30 – Różaniec w int. Radnych Parafii, Organistów, Rodzin Szensztackich, Apostolatu Mar-
garetka, Zespołu Caritas, noszących Szkaplerz MB, podejmujących Dzieło Duchowej 
Adopcji oraz Chorych i Starszych w naszej parafii – o świętość życia chrześcijańskiego. 
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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, 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. Proszę o zamawianie INTENCJI na 2020 r., naj-
pierw jubileusze i rocznice, a od niedzieli 6 października za bliskich zmarłych z Waszych 
rodzin. 

2. BÓG ZAPŁAĆ za kolektę inwestycyjną na malowanie kościoła i ocieplenie budynku pleba-
nii. W następne niedziele kolekty będą na potrzeby naszego kościoła /bramy ogrodzenia 
cmentarza, ogrzewanie na zimę, energia elektryczna, bieżące płatności parafii/. 

 

3. BÓG ZAPŁAĆ Pielgrzymom za wczorajszą pielgrzymkę do Paczkowa, Głębinowa i Nysy. 
4. Dziękuję Paniom za posprzątanie kościoła, w tym tygodniu: Beata Lesik i Nicola Lesik. 
5. Dziś wyjazd parafialny na film pt. LEGIONY w MDK w Lublińcu – zbiórka chętnych o godz. 

17.30 na parkingu kościelnym /bilet normalny 16 zł, ulgowy 14 zł od 15 lat/. 
6. Od wtorku 1 października zapraszam dorosłych PARAFIAN oraz dzieci i młodzież na na-

bożeństwa różańcowe: w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele o 14.30. Rozpoczyna się Nad-
zwyczajny Miesiąc Misyjny w intencji Misji i Misjonarzy. Różaniec będzie odmawiany 
również w intencjach róż różańcowych oraz grup modlitewno-liturgicznych.  

7. W piątek wsp. Św. Franciszka z Asyżu – o godz. 11.00 suma odpustowa w Borkach Wielkich  
z wprowadzeniem na urząd nowego proboszcza parafii O. Grzegorza Pampucha OFM. 

8. W tym tygodniu: I czwartek, piątek i sobota m-ca. Modlimy się w intencji Róży Różań.  
Zelatora Ryszarda Chmiel; w sobotę o godz. 6.30 różaniec wynagradzający. 

 

9. Okazja do spowiedzi św. I-piątkowej przed każdą Mszą św., a dla dzieci i młodzieży w pią-
tek od godz. 17.30. 

10. W sobotę od godz. 9.00 odwiedziny Chorych i Starszych, o 11.00 próba scholi liturgicznej. 
11. W jedną z niedziel miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00 kandydaci do bierzmowania  

w ramach wolontariatu będą posługiwać przy sztandarach: dziecięcym, młodzieżowym  
żeńskim maryjnym i młodzieżowym męskim ze św. Józefem /po 2 osoby/. 

12. W zakrystii są do nabycia: Rycerz Niepokalanej, Mały Gość dla dzieci, Nasza Arka, kalenda-
rze rolnicze /25 zł/, diecezjalne i misyjne /5 zł/. 

13. W przygotowaniu jest 3 już wydanie kolorowej dużej gazetki opisujące czas budowy  
nowego kościoła z kolorowymi zdjęciami i tekstami z tego ważnego dla parafii okresu. 

 

14. W 2020 r. współorganizujemy pielgrzymki zagraniczne: do Włoch i Medjugorie. Zgłosze-
nia chętnych u ks. proboszcza. Programy są także na stronie parafialnej. 

 

 


